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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

1مقدمة
01.1

1.02

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÜ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  âت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Üكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة /نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÜي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  /نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� âن املوزع الجديد و âن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي /نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من âن البيع، ضمن âن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  âن،   :  wholesale Öن  أو   Prix wholesale

âن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

âن   : معدل   wholesale Öن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Öن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و/تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل âانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف /ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 âت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Üكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Üكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل âن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل âن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل âن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل âن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Üكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Üكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو /ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيè الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÜ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Üأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Üكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÜكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Üكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Üأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Üكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Üكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  /نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال /نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم /كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Üكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  /نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Üكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Üكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Üكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Üكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) /ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  âت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� âت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، âت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) /ثال منحوت âت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، âت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Üكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Üكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Üكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ü (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÜكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÜكن 

منادجر جديدا /ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÜكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÜكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Üكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Üكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Üكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Üكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Üكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÜي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Üكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Üكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Üكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Üكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÜ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Üر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÜكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Üنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Üكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Üنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÜكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Üارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى /ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Üس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Üكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Üكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Üكن تقدÜها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غè مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Üكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Üنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Üنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Üكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Üكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Üكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ü (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Üلك عىل األقل %50 من 

أن  Üكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Üيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Üكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Üكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند /ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÜلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Üكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Üنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Üكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Üكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Üيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Üكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Üكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Üثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي /ت  املستقل� 

التي يتم /ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Üكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Üيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Üكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Üكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Üضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÜها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÜها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Üكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Üكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Üكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Üكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Üكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÜكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO /ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Üكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Üكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Üكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Üنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

/لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Üكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Üر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Üكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Üنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÜنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÜتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÜه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي /نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم
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واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÜ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  âت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Üكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة /نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÜي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  /نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� âن املوزع الجديد و âن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي /نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من âن البيع، ضمن âن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  âن،   :  wholesale Öن  أو   Prix wholesale

âن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

âن   : معدل   wholesale Öن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Öن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و/تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل âانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف /ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 âت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Üكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Üكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل âن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل âن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل âن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل âن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل âن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Üكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Üكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو /ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيè الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÜ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Üأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Üكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÜكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Üكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Üأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Üكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Üكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  /نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال /نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم /كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Üكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  /نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Üكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Üكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Üكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Üكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) /ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  âت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� âت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، âت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) /ثال منحوت âت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، âت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Üكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Üكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Üكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ü (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÜكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÜكن 

منادجر جديدا /ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÜكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÜكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Üكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Üكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Üكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Üكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Üكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÜي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Üكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Üكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Üكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Üكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÜ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Üر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÜكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Üنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Üكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Üنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÜكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Üارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى /ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Üس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Üكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Üكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Üكن تقدÜها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غè مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Üكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Üنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Üنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Üكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Üكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Üكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ü (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Üلك عىل األقل %50 من 

أن  Üكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Üيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Üكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Üكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند /ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÜلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Üكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Üنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Üكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Üكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Üيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Üكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Üكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Üثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي /ت  املستقل� 

التي يتم /ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Üكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Üيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Üكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Üكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Üضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÜها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÜها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Üكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Üكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Üكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Üكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Üكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÜكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO /ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Üكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Üكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Üكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Üنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

/لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Üكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Üر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Üكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Üنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÜنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÜتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÜه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي /نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

2تعــــــاريف

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة .نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  .نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي .نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Øن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Øن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Øن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و.تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف .ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو .ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيé الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  .نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال .نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم .كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  .نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) .ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) .ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا .ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى .ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع\ل مستندات غé مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م\رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند .ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو.:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي .ت  املستقل� 

التي يتم .ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO .ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

.لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع\ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع\ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي .نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع\ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

2تعــــــاريف

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة .نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  .نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي .نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Øن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Øن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Øن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و.تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف .ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو .ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيé الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  .نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال .نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم .كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  .نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) .ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) .ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا .ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى .ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع\ل مستندات غé مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م\رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند .ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو.:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي .ت  املستقل� 

التي يتم .ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO .ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

.لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع\ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع\ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي .نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع\ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة ,نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  ,نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا)  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي ,نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و,تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاM خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Pل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف ,ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنP يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا):

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا)  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو ,ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Pبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا) من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا) يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا).

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  ,نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال ,نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم ,كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  ,نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لP يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لP يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) ,ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) ,ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا) 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Pاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا): تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا) والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا) والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا).

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبP وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Mالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا ,ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا):  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا).

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Pول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Pأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لP يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Mنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Pل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى ,ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Mالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريP املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولP يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند ,ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لP يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا)  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 
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(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو) للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو) التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي ,ت  املستقل� 

التي يتم ,ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو) للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو)  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو)  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو) أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو) من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا)، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو) للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Pول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لP يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولP يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو)، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لP ,ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

,لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 
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2.09
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2.14

   .

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Pل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Pالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لP يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Pهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبP والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لP يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لP يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي ,نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 
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التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة ,نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  ,نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا)  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي ,نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و,تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاM خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Pل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف ,ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنP يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا):

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا)  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو ,ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Pبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا) من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا) يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا).

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  ,نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال ,نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم ,كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  ,نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لP يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لP يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) ,ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) ,ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا) 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Pاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا): تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا) والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا) والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا).

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبP وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Mالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا ,ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا):  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا).

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Pول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Pأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لP يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Mنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Pل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى ,ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Mالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريP املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولP يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند ,ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لP يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا)  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو) للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو) التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي ,ت  املستقل� 

التي يتم ,ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو) للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو)  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو)  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو) أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو) من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا)، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو) للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Pول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لP يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولP يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو)، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لP ,ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

,لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

2.07

2.08

2.09
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2.13

2.14

   .

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Pل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Pالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لP يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Pهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبP والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لP يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لP يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي ,نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

3ض�نة، إعادة املنتجات ورشاءها

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 
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التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة ,نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  ,نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا)  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي ,نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Ùن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Ùن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Ùن إىل  مؤهل  أو   Quali é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و,تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاM خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Pل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف ,ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنP يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا):

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا)  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو ,ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيê الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Pبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا) من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا) يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا).

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  ,نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال ,نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم ,كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  ,نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لP يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لP يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) ,ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) ,ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا) 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Pاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا): تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا) والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا) والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا).

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبP وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Mالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا ,ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا):  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا).

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Pول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Pأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لP يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Mنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Pل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى ,ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع�ل مستندات غê مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Mالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م�رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريP املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولP يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند ,ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لP يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا)  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو) للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو) التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو/:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي ,ت  املستقل� 

التي يتم ,ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو) للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو)  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو)  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو) أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو) من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا)، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو) للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Pول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لP يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولP يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو)، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لP ,ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

,لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Pل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Pالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع�ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لP يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Pهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبP والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لP يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لP يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع�ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي ,نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع�ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

3ض�نة، إعادة املنتجات ورشاءها

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

3.01

3.02

3.03

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة ,نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  ,نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا)  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي ,نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Ùن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Ùن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Ùن إىل  مؤهل  أو   Quali é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و,تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاM خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Pل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف ,ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنP يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا):

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو)) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا)  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو ,ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيê الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Pبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا) من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا) يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا).

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  ,نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال ,نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم ,كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  ,نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لP يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لP يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) ,ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) ,ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا) 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Pاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا): تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا) والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا) والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا).

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبP وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Mالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا ,ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا):  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا).

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Pول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Pأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لP يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Mنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Pل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى ,ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع�ل مستندات غê مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Mالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م�رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريP املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولP يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند ,ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لP يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا)  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو) للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو) التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو/:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي ,ت  املستقل� 

التي يتم ,ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو) للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو)  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو)  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو) أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو) من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا)، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو) للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Pول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لP يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولP يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو)، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لP ,ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

,لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Pل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Pالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع�ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لP يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Pهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبP والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لP يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لP يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع�ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي ,نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع�ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

4خطة الحوافز / خطة التسويق

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع\ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م\رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو.:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

3.06

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع\ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع\ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع\ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

4خطة الحوافز / خطة التسويق

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع\ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م\رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو.:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

3.06

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع\ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع\ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع\ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

 

عالوة الفريق منادجر 
نقط رصف 120

Manager Adjoint
75 نقط رصف

Animateur
25 نقط رصف

Animateur Adjoint
2 نقط رصف

املوزع الجديد

عالوة شخصية

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

 

عالوة الفريق منادجر 
نقط رصف 120

Manager Adjoint
75 نقط رصف

Animateur
25 نقط رصف

Animateur Adjoint
2 نقط رصف

املوزع الجديد

عالوة شخصية

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   



13

املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

4.02

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

4.02

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

4.03

5صفة منادجر والتأهيالت

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

4.04

4.05

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

5.01

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

4.03

5صفة منادجر والتأهيالت

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

4.04

4.05

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

5.01

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

5.02

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

5.03

5.04

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   



18

املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

5.02

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

5.03

5.04

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

(Leadership Bonus) 6عالوة القيادة
. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

6.01

6.02

6.03

6.04

7حوافز إضافية

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 
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برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

(Leadership Bonus) 6عالوة القيادة
. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

6.01

6.02

6.03

6.04

7حوافز إضافية

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 
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برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

ô8مكافآت املنادجرز و أك

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع\ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م\رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو.:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

7.02
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8.01

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع\ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع\ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع\ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

ô8مكافآت املنادجرز و أك

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع| فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع\ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م\رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو.:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان| املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

7.02

7.03

8.01

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع\ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع\ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع\ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

8.04.1

8.05

8.06

8.07

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

8.04.1

8.05

8.06

8.07

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

GEM Bonus 9
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إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع{ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع]ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م]رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو/:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان{ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع]ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع]ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع]ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

GEM Bonus 9
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إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع{ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع]ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م]رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو/:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان{ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع]ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع]ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع]ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

10

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

 1
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برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   

LBQ

% 2 و  3%  ،  1%
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

10

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

 1
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برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   

LBQ

% 2 و  3%  ،  1%
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

14إجراءات إعادة االحتضان
14.01

15االحتضان الدويل   
15.01

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو/:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

14إجراءات إعادة االحتضان
14.01

15االحتضان الدويل   
15.01

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو/:  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

16األنشطة املحظورة   
  

16.01

16.02

16.02

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

16األنشطة املحظورة   
  

16.01

16.02

16.02

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

17.01

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  
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(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 
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(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

17.08

17.09

17.02

17.03

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

17.08

17.09

17.02

17.03

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

18رشوط قانونية   
   18.01

 18.02

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  ويبلغ هذا  األصيل، 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  نقطة رصف شخصية   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 
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حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 
19رشوط تقييدية   

  

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 
19رشوط تقييدية   

  

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 
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برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   

 19.02

 20.01
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  إىل مستوى  ارتقى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  طرف  من  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 
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برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب*.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   

 19.02

 20.01
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

ليفينك  تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  فرتة 36 شهرا  أي شهر من  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  ثم احتضانهم خالل فرتة 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

ليفينك  تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  أي شهر من فرتة 36 شهرا  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  ثم احتضانهم خالل فرتة 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

ليفينك  تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  أي شهر من فرتة 36 شهرا  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

21قانون السلوك املهني
الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

ليفينك  تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  أي شهر من فرتة 36 شهرا  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

21قانون السلوك املهني
الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب+.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus

. Global Rallyوالتجمع العاملي

 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

ليفينك  تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  أي شهر من فرتة 36 شهرا  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 

 Eagle Managerالنرس املدير  وعزلة   Chairman’s Bonus
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       
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املؤسسات  من  دولية  مجموعة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  (أ) 

بالصحة  العناية  منتجات  وتسويق  إنتاج  عىل  نشاطها  يعتمد 

يشجع  الذي  الفريد  مفهومها  خالل  من  العا�  عرب  والج�ل 

ويدعم استع�ل منتجاتها وبيعها بالتجزئة عن طريق موزع� 

إشارة موزعيها  برودكتس تضع رهن  ليفينك  مستقل� فوريفر 

منتجات من جودة عالية وتكرس مستخدم�  متفرع� وخطة 

تسويقية متميزة تسعى املؤسسات التابعة لها إىل توف§ مستوى 

منتجات  استع�ل  وزبنائها من خالل  الحياة ملوزعيها  جيدمن 

فوريفر ليفينك برودكتس وتضع النجاح يف متناول كل القادرين 

عىل اإلستفادةمن خطتها التسويقية. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

بغياب  التجارية  املشاريع  من  للعديد  خالفا  يتميز  النشاط  

املخاطر املالية لكونه ال يكلف التوفر عىل رأس�ل عالوة عىل أن 

املؤسسة تتبنى سياسة ليربالية يف مادة األداء.

الذي  للموزع  برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  يوجود  ال  (ب) 

يحقق النجاح املايل بدون جد وإجتهاد أو باإلعت�د فقط عىل 

عمل فريقه ألن املكافآت تعتمد لدى مؤسسات فوريفر ليفينك 

برودكتس عىل بيع املنتجات وموزع فوريفر ليفينك برودكتس 

عمله  بحجم  فشله  أو  نجاحه  مدى  ويرتبط  بائع مستقل  هو 

الشخيص.

(ت) تحمل فوريفر ليفينك برودكتس يف جعبتها قصة طويلة 

مع النجاح انطالقا من هدفها األسايس لخطتها التسويقية الذي 

يكمن يف تشجيع بيع واستع�ل منتجات عىل درجة عالية من 

الجودة إلشباع حاجات ورغبات املستهلك� وإنطالقا من الهدف 

أجل  من  بيع  شبكة  بناء  يف  يتجىل  الذي  للموزع�  الرئييس 

ليفينك  تشجيع زبنائهم عىل رشاء واستع�ل منتجات فوريفر 

برودكتس.

(ث) يتم تشجيع جميع املوزع� بغض النظر عن مستواهم يف 

شهريا  بالتجزئة  بيع  عمليات  إنجاز  عىل  التسويقية   الخطة 

واإلحتفاظ Éا يفيد هذا البيع. 

(ج) يكتسب املوزعون الناجحون مهاراتهم ميدانية من خالل 

حضورهم لدورات تكوينية وحفاظهم عىل والء زبنائهم

واحتضانهم ملوزع� آخرين يبيعون هم بدورهم بالتجزئة.

 (ح) للمزيد من اإلستفسارات أو اإليضاحات بخصوص بعض 

." Support FBO " كن للموزع� أن يتصلوا بÙ النقاط

وقواعد  ضوابط  وضع  الرشكة  سياسة  مبادئ  صياغة  ßت  (أ) 

مرشوعة  تسويقية  وأع�ل  مبيعات  لض�ن  وتنظي�ت 

مخاف  أو  تعسفي  أو  مرشوع  غ§  عمل  أي  دون  والحيلولة 

املراجعة والتعديل  للقانون وتخضع مبادئ سياسة الرشكة إىل 

والتتميم كل� دعت الرضورة إىل ذلك.

أن يكون عىل دراية جيدة Éبادئ  يتع� عىل كل موزع  (ب) 

سياسية رشكة فوريفر ليفينك برودكتس .

(ت) يعترب توقيع املوزع عىل عقد الرتخيص موافقة ضمنية عىل 

احرتام مبادئ سياسة الرشكة .

تحيل عبارات العقد إىل اإللتزام التعاقدي للموزع الذي يكمن 

يف احرتام مبادئ سياسة رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وطلب 

منتجات فوريفر ليفينك برودكتس ليس إال تأكيدا جديدا عىل 

ترصيح  أو  إساءة  كل  الرشكة.  سياسة  مبادئ  باحرتام  اإللتزام 

كاذب أو خرق لسياسة الرشكة و/أو قانون السلوك املهني Ùكن 

أن يؤدي إىل فسخ عقد صاحب األع�ل وبالتايل وقف حقه يف 

بيع منتجات فوريفر ليفينغ برودكتس. 

املشرتيات  هي  املؤهلة:  املشرتيات  أو   Achat quali�ant

املعرب عنها بعدد نقاط رصف الطلبيات التي قدمت للرشكة.

املؤهلة  املشرتيات  أو   Achat Quali�ant Personnel

نقاط  عدد  أو  به  املوىص  العموم  مبلغ سعر  الشخصية:  هي 

باسمه  املوزع  املنجزة من طرف  املبيعات  املرتتبة عن  الرصف 

الشخيص.

تسي§ه من طرف شخص  يُضمن  الذي  تأھیيل شخيص:   رشاء 

معنوي ُمعتمد من خالل رشكة فوريفر.

Bonus أو عالوات: أداء تقوم به الرشكة لفائدة املوزع.

(أ) Remise Personnelle  أو عالوات شخصية: هي العالوة 

 l'Animateur  أو l'Animateur Adjoint التي ترصف لفائدة

أو Manager أو  le Manager Adjoint وترتاوح نسبتها من 5 

العموم املوىص به عىل املشرتيات املؤهلة  إىل %18 من سعر 

الشخصية املنجزة من طرف املوزع� املحتضن� شخصيا .

الجديد:  املوزع  عالوة  أو   Bonus Novus customer (ب) 

هي العالوة التي ترصف لكل موزع وترتاوح نسبتها من 5 إىل% 

 Hors 18 من سعر العموم املوىص به (بدون احتساب الرضيبة

من طرف  املنجزة  الشخصية  املؤهلة  املشرتيات  عىل   (  TVA

ضمن  موزع�  طرف  من  (أو  شخصيا  املحتضن�  املوزع� 

Down-line املوزع طاملا حافظ هذا املوزع املحتضن شخصيا 

عىل مستوى موزع جديد.

(ت) Bonus de Groupe أو عالوة الفريق: هي العالوة التي 

ترصف لقائد املبيعات املؤهل لهذه العالوة وترتاوح نسبتها من 

احتساب  (بدون  به  املوىص  العموم  سعر  من     13  % إىل   3

الرضيبة Hors TVA) عىل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-line  ال ينتمي ملنادجر Down-line نشط  .

هي  القيادة:  عالوة  أو   Bonus de Leadership-BL (ث) 

العالوة التي ترصف لفائدة Le Manager  املؤهل لهذه العالوة 

التي ترتاوح نسبتها من 2 إىل %6 من سعر العموم املوىص به 

(بدون احتساب الرضيبة Hors TVA ) عىل املشرتيات املؤهلة 

الشخصية املنجزة من طرف املنادجرز Down-lines  واملوزع� 

التابع� لهؤالء .

ن. ص: نقطة الرصف

Case Credits أو نقطة رصف: هي وحدة :نح لكل منتج   

والحتساب  التسويقية  الخطة  يف  التدرج  لقياس  وتستعمل 

بالخطة  عليه  منصوص  هو  ك�  املوزع�  ومكافآت  عالوات 

بدون  اورو   200 يقارب  ما  رصف  نقطة  وتعادل  التسويقية. 

احتساب الرضيبة من املنتجات التي ثم رشاؤها من املؤسسة 

أساس شهر  الرصف شهريا عىل  نقاط  وتحتسب  املوزع  بسعر 

تقوÙي. 

(أ)Case Credits Actifs أو نقاط الرصف النشطة: هي نقاط 

الرصف الشخصية + نقاط املوزع الجديد. ونقاط الرصف هاته 

هي التي تحدد صفة "نشط" بالنسبة لقائد املبيعات كل شهر.

(ب) Case Credits Leadership  أو نقاط رصف القيادة: 

لعالوة  تأهل  نشط   Manager لفائدة  :نح  رصف  نقاط  هي 

القيادة وتحتسب عىل أساس 40 % و 20 % أو 10 % من نقاط 

عليها  أحرز  التي   Hors-Managers و  الشخصية  الرصف 

والثا*  األول  الجيل  ضمن  والنشط�  له  التابع�  املنادجر 

والثالث عىل التوايل. 

رصف  نقاط  أو   Case Credits Novus customer (ت) 

املوزع الجديد : هي نقاط الرصف التي جمعت من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية ملوزع تم احتضانه شخصيا أو من مشرتيات 

موزعي Down-line  إىل أن يصبح مرشفا مساعدا

.  « Animateurs Adjoint » 

نقاط الرصف  : هي   Case Credits Non Managers (ث)

التي تم تحقيقها من خالل املشرتيات املؤهلة الشخصية ملوزع 

Down-Line الغ§ منادجر .

هي   :  Case Credits Contournement d'Inactifs (ج) 

تنجز من خالل مشرتيات مؤهلة شخصية ملوزع   نقاط رصف 

منحدر من منادجر غ§ نشط.

(ح) Case Credits Personnels أو نقاط الرصف الشخصية: 

املؤهلة  املشرتيات  طريق  عن  املنجزة  الرصف  نقاط  هي 

الشخصية ملوزع.

(خ)  Case Credits Nouveaux  نقط رصف جديدة : نقط 

رصف خاصة بجميع downlines للمنادجر املحتضن شخصياً. 

بعد  شهر   12 ملدة  جديدة  رصف  كنقط  تُعد  النقط  هذه 

االحتضان ( Éا فيه شهر االحتضان)، او إىل أن يتأهل املوزع إىل 

درجة منادجر

ويشرتي  موزعا  ليس  شخص  كل  هو   : الزبون  أو   Client

املنتجات لالستع�ل الشخيص بثمن البيع املوىص به .

Commission Novus Customer أوعمولة املوزع الجديد: 

الفرق ب� ßن املوزع الجديد و ßن  wholesale. يحسب هذا  

الفرق انطالقا من مشرتيات املوزع الجديد و يؤدى للموزع  

« FBO » التابع للجيل االول    

إقامة  ببلد  عالقة  له  ما  كل  هو  املحيل:  أو   Domestique

املوزع.

Down-line : هو كل موزع تم احتضانه من طرف موزع آخر 

وذلك بغض النظر عن عدد أجيال . 

Eagle Manager :هو املنادجر الذي ارتقى إىل مستوى

. Eagle Manager 

Earned incentive plan Forever2Drive:عموالت إضافية 

تؤدى عىل مدة 36 شهر إىل املوزع املؤهل.

 FBO actif موزع نشيط : موزع حقق 4 نقط عىل األقل يف 

من   األقل  واحدة عىل  نقطة  منها  إقامته  بلد  يف  ميالدي  شهر 

املشرتيات الشخصية. لقب "موزع جديد" يعطى كل شهر وفق 

عالوة  الفريق،  بعالوة  يتوصل  أن  أجل  من  أساسية  رشوط 

القيادة ومنحة الجوهرGem Bonus، ودفع الحوافز املكتسبة، 

والتجمع   ،  Eagle Manager وضع  إىل  التأهل  من  وللتمكن 

 . Chairman’s Bonusأو ملنحة الرئيس Global rally العاملي

FBO Reparrainé أو املوزع الذي غ§ محتضنه بعد سنة من 

اإلنقطاع عن النشاط. 

موزع  كل  املوزع:  أو   Forever Business Owner  FBO

واحد,  بلد  يف  متتابع�  شهرين  خالل  رصف  نقطتي  اكتسب 

مؤهل لرشاء املنتوجات بسعر الجملة ويتم اكتسابه %30 من 

االحتياط مقارنه بالثمن املوىص  به.يتم استفادته بخصم يرتاوح 

نفقاته  لتغطية  به  املوىص  البيع  سعر  من  و 18%  ب�5%  ما 

 Foreverتسويق خطة  يف  ترتيبه  حسب  وذلك  الشخصية 

Living Product

منحة الجوهر Gem Manager : هو املنادجر الذي احتضن 

وطور عىل األقل 9 منادجرز reconnus من الجيل األول.

منادجر Hérité (أنظر 5.04)

منادجر Non-Reconnu (أنظر 5.02).

منادجرParrainé (أنظر 5.03)

منادجر Reconnu (انظر 5.01).

منادجر Transféré (أنظر 5.04).

Mois أو الشهر : هو الشهر امليالدي (مثال من فاتح يناير إىل 

31 يناير).

: هي مجموع   Parts d'Incentive ou Incentive Shares

  Chairman’s Bonus لقواعد  وفقا  املنجزة  الرصف  نقاط 

لتحديد نصيب املوزع يف غالف العالوات.

هي  الرشكة  إدارة   : الرشكة  عمل   Operating company

نفسها تشبه العديد من الرشكات يف مختلف الدول. تستخدم 

أداء  املبيعات،  يف  الزيادات  لحساب  املعطيات  قاعدة  نفس 

العالوات، و كذلك التأهل للعديد من التحديات.

Parrain أو الحاضن : هو املوزع الذي يسجل تحت يده موزعا 

جديدا.

Pays de quali�cation أو بلد التأهيل: هو كل بلد مشارك 

. Chairman’s Bonus استعمل كبلد للتأهيل إىل

Pays de résidence أو بلد اإلقامة: هو البلد الذي يقيم به 

املوزع معظم وقته ويتع� عىل املنادجر أن يتأهلوا بهذا البلد 

ليتوصلوا بعالوات الفريق وعالوات القيادة التي :نحهم اإلعفاء 

يف كل البلدان املوزعة األخرى.

Pays participants  أو البلدان املشاركة : هي البلدان التي 

 3000 تحقيقها  خالل  من   Chairman’s Bonus إىل  تأهلت 

امليالدية  السنة  من  أشهر  ثالثة  خالل  األقل  عىل  رصف  نقطة 

الفارطة (3000 نقطة رصف عىل مدى شهرين لبلد متأهل).

Remise Personnelle خصم شخيص : خصم يرتاوح ب� 5 إىل 

%18 من ßن البيع، ضمن ßن الرشاء عىل شكل خصم مبارش، 

يف بعض الدول.

 

الرسوم،  خارج  ßن،   :  wholesale Õن  أو   Prix wholesale

ßن إىل  مؤهل  موزع  كل  إىل  املنتوجات  خالله  من  تباع 

.wholesale

ßن   : معدل   wholesale Õن  أو   Prix wholesale ajusté

wholesale ناقص الخصم الشخيص ملستوى التأهيل.    

Prix de Revente Conseillé أو سعرالعموم املوىص به: هو 

السعر (بدون احتساب الرضيبة Hors TVA) املحدد من طرف 

عىل  العالوات  جميع  وتحتسب  للزبناء  منتجاتها  لبيع  الرشكة 

أساس هذا السعر.

السعر  الجديد:  املوزع  سعر  أو   Prix Novus Customer

  wholesaleالذي يبتاع به املوزع الجديد (الغ§ مؤهل بعد اىل

 .Forever Living Product منتوجات (price

Quali�é au Leadership Bonus أو املؤهل لعالوة القيادة 

القيادة  : هو املنادجر املعرتف به الذي تأهل للتوصل بعالوة 

خالل الشهر (أنظر 6.02).

Õن إىل  مؤهل  أو   Quali�é au Wholesale price

Wholesale: هو الحق يف رشاء املنتجات بسعر املوزع. يتأهل 

املوزع لسعر املوزع عندما يحقق نقطتا رصف من املشرتيات 

املؤهلة الشخصية عىل مدى شهرين متتالي�.

Région أو املنطقة: هي املنطقة التي توجد بها إقامة املوزع 

واملناطق هي أمريكا الش�لية وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأوربا 

وآسيا.

 Up-line هو حاضن موزع بغض النظر عن جيل :Up-line

voyage de formation أو سفر تكویني : هو سفر لشخصین، 

ویفوز به كل منادجر تأهل للتجمع العاملي Global Rally، أو 

 Eagle Manger أو   ،Chairman’s bonus الرئیس  ملنحة 

 .GLT Summit أو لقمة فریق القیادة العاملیة ، Retreat

تحت  معطى،  إعفاء  دويل:  إعفاء  أو   Waiver BL & BG

رشوط محددة، إىل أي موزع مؤهل إىل عمل رشكة. يساعد هذا 

اإلعفاء عىل أخد العالواة من اي رشكة أخرى. 

Waiver pour l’actif: يحصل اي موزع نشيط و الذي حقق 

يف  املوايل  للشهر  اِعفاء  عىل  محلياً،  و  شخصياً  رصف  نقط   4

البلدان األخرى. 

به  املعرتف  املنادجر  تنازل لصالح  : هو  القیادة  التنازل ملنحة 

النشاط،  عىل  إعفاء  عىل  تحصل  الذي  املنادجر  أو  النشیط، 

للتأهل  املنادجر)  (غیر  الشخصیة  الرصف  نقاط  عدد  ویحقق 

فاعلة  أي رشكة  يف  وهذا   ،Leadership Bonusالقیادة ملنحة 

خالل الشهر. وهو تنازل یرسي يف الشهر التايل يف كل الرشكات 

الفاعلة.    

Webstore: املوقع الرسمي للمبيعات:

.www.foreverliving.com/fr 

تطبق اآلجال املذكورة أدناه عدا إذا نصت الترشيعات املحلية 

عىل رضورة تعديلها.

فوريفر ليفينك برودكتس تضمن الرضا وتضمن خلو املنتجات 

من العيوب ومطابقتها من حيث مكوناتها لخصوصياتها. و:تد 

ليفينك  فوريفر  منتجات  لجميع  بالنسبة  الض�نة  هذه 

برودكتس باستثناء األدوات واملنتجات الرتويجية ملدة 30 يوما 

اعتبارا من تاريخ الرشاء.

الزبائن:

إجراء التعویض: یقع عىل عاتق صاحب األع�ل واجب

تعویض الزبون النهاL خالل ßانیة ( 08 ) أیام التي تيل طلب

الزبون بالتعویض.

یستعید فوریفر املنتج الذي استعمله الزبون غیر الرايض

والذي أعاده صاحب األع�ل، ویعوض هذا األخیر بنفس

املنتج.

عىل صاحب األع�ل أن یظهر فاتورة الرشاء ووصل االستالم

ووصل اإلعادة، يف ظرف ال یتجاوز عرشة ( 10 ) أیام التي

تيل دفع طلب مكتوب من عند الزبون.

عندما یقتني زبون أو زبون جدید منتجات فوریفر لیفینغ

برودكتس عن طریق متجر الزبائن، ثم یتم إعادتها ویطلب

التعویض، تخصم الفوائد واملنح التي دفعت لصاحب األع�ل

منحه  یعید   Oل له  تقدم  فاتورة  شكل  يف  وذلك  Éوجبها، 

وفوائده.

إجراءات املوزع	 يف إعادة ورشاء املنتجات.

تكرار عملیة إعادة املنتجات من قبل نفس األشخاص مرفوضة.

عىل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستعمل  األدوات،  باستثناء  (أ) 

تعويض املنتجات التي � يتم بيعها عىل أن تكون قابلة للبيع، 

وتم رشاؤها يف غضون االثنا عرش (12) شهرا األخ§ة من قبل 

موزع فوريفر ليفينك برودكتس الذي ينهي عقد عمله (انظر 

امللحق املتعلق بالرتتيبات املحلية). لن يتم هذا األداء إال بعد 

إدالء املوزع الفاسخ للعقد ل فوريفر ليفينك برودكتس بوثيقة 

الحقوق  جميع  عن  وتنازله  العقد  فسخ  يف  إرادته  تثبت 

الفاسخ  املوزع  عىل  ويتع�  النشاط  بهذا  املرتبطة  واملكافئات 

تعويضا  يرغب  التي  املنتجات  جميع  بإرجاع  يقوم  أن  للعقد 

عليها لفوريفر ليفينك برودكتس مرفوقة بإثبات الرشاء.

(ب) إذا قام موزع بعد فسخ عقده بإرجاع منتجات تم رشاؤها 

 Commission خصم  فسيتم   Novus customer بسعر 

Novus customer املتعلق بهذه املنتجات من عالوات حاضنه 

املبارش وإذا كانت قيمة املنتجات التي ثم إرجاعها تفوق نقطة 

املعادلة  الرصف  ونقاط  العالوات  جميع  خصم  فسيتم  رصف 

لهذا   Up-line إرجاعها من مجموعة ثم  التي  املنتجات  لهذه 

املوزع الفاسخ للعقد وإذا استعملت نقاط الرصف بهدف :ك� 

املوزع أو Up-line  من االرتقاء إىل أحد املستويات يف الخطة 

التسويقية فسيتم إعادة احتساب هذا التغي§ يف املستوى بعد 

خصم نقاط الرصف وذلك لتحديد ما إذا سيتم االحتفاظ بهذا 

التغي§.

أخرى  علبة  أي  أو   "un pack" موزع  أعاد  ما  حالة  يف  (ت ) 

السداد  أساس  احتساب  فسيتم  منتجات  تنقصها   (combo)

العلبة  كانت  لو  ك�   Up-line ملجموعة  بالنسبة  والخصم 

سنقوم  هذا  السداد  أساس  من  وانطالقا  بكاملها  اسرتجعت 

بخصم قيمة سعر املوزع أو قيمة سعر Novus customer  من 

كل منتج غ§ قابل للبيع. وبعد فحص هذه العنارص سيتوصل 

املوزع من طرف فوريفر ليفينك برودكتس بتحويل بنO يوافق 

بها  توصل  التي  العالوات  ناقص  أرجعها  التي  املنتجات  سعر 

التفريغ  مرصوفات  وناقص  املشرتيات  هذه  مقابل  شخصيا 

واإلرسال وجميع املصاريف املحتملة األخرى.

بعد استخالص التكاليف أو األرضار املحتملة الناتجة عن  ( ث) 

ليفينك  فوريفر  ستعمل  لعقده،  فاسخ  ملوزع  متهور  ترصف 

برودكتس عنداالقتضاء عىل فسخ عقد هذا املوزع وسيتم وضع 

املوزع  حاضن  إرشاف  تحت  مبارشة   sa Down-line جميع 

عليها  توجد  التي  الرتكيبة  عىل  اإلحتفاظ  مع  الفاسخ 

.Down-line

 ßت صياغة القاعدة املتعلقة بإرجاع املنتجات من أجل ض�ن 

تأكد الحاضن والرشكة من أن املوزع املحتضن يشرتي املنتجات 

بعقالنية ويف هذا الصدد يتع� عىل الحاضن أن يبدل جهده يف 

إرشاد وتوجيه املوزع� بشكل اليشرتوا معه إال كمية الرضورية 

منتجات  رشاء  Ùكن  وال  الفورية  البيعية  االحتياجات  لتلبية 

إضافية إال بعد بيع أو إستهالك أو استع�ل %75 من املخزون 

عالوة عىل أنه ال Ùكن إدراج املنتجات التي تم تصنيفها كأنها 

بيعت أو إستهلكت أو استخدمت ضمن قاعدة رشاء املنتجات.

 

عندما یتأهل الزبون الجدید إىل درجة التمتع بسعر الجملة 

أصبح   أنه  یعني  هذا  مرشف-مساعد،  رتبة  إىل  ویرتقي 

وكفالة  ،فوریفر  منتجات  بیع  حق  بالتايل  ویملك   FBO

أصحاب أع�ل بدوره. وعندما یكرب حجم مقتنیاته شخصیا 

األعىل  للرتب  یتأهل  أن  یمكنه   ،Uاألد فرعه  نشاط  وعرب 

والحصول عىل تخفیضات أكرب ومنحة الفوج ك� هو مفرس 

يف هذا الرسم البیا*:

(أ )  يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur Adjoint بعد تحقيق 

نقطتا (2) رصف محلية و Non manager عىل مدى شهرين 

متتالي� ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %5 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%5 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   5%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى Animateur من خالل االحراز  (ب ) 

مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  نقطة رصف   25 عىل 

شهرين متتالي�. ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

به + %8 من  املوىص  البيع  الخصم عىل ßن  %30 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

%8 من العالوات الشخصية عىل الطلبيات من االنرتنيت   •

املوقع  عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   )

االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   8%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم

 Animateur 3 من عالوة الفريق عىل جميع مشرتيات%  •

adjoint املحتضن� شخصياً و من طرف فرقهم.

من   Manager adjoint مستوى  إىل  االرتقاء  يتم  (ت )  

 Non Manager خالل تحقيق 75 نقطة رصف شخصية و

عىل مدى شهرين متتالي�.ويف مقابل ذلك تؤدي الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %13 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم ;

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   13%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) .

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   13%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   5%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

8% من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

يتم االرتقاء إىل مستوى منادجر من خالل تحقيق 120  (ث ) 

شهرين  مدى  عىل   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

املنادجر  نقطة رصف شخصية وغ§  بتحقيق 150  أو  متتالي� 

تؤدي  ذلك  مقابل  ويف  متتالي�.  أشهر  أربعة  أو  ثالثة  خالل 

الرشكة:

%30 من الخصم عىل ßن البيع املوىص به + %18 من   •

الخصم االضايف عىل ßن البيع  .

املوزع  مشرتيات  عىل  الجديد  املوزع  عمولة  من   15%  •

الجديد محتضن شخصياً و من طرف فرقهم .

من  الطلبيات  عىل  الشخصية  العالوات  من   18%  •

عىل  مبارشة  برشاء  املحيل  القانون  سمح  اذا   ) االنرتنيت 

املوقع االلكرتو*) . 

عىل  اضافية  عالوة   : الجدد  املوزع�  عالوة  من   18%  •

مشرتيات املوزع� الجدد و فرقهم  . 

%5 من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

املؤهلة املنجزة من طرف Des Managers Adjoints  ثم 

احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم.

الشخصية  املشرتيات  عىل  الفريق  عالوات  من   10%  •

املؤهلة املنجزة من طرف des Animateurs ثم احتضانهم 

شخصيا ومن طرف فرقهم.

%13من عالوات الفريق عىل جميع املشرتيات الشخصية   •

  Des Animateur Adjoints طرف  من  املنجزة  املؤهلة 

ثم احتضانهم شخصيا ومن طرف فرقهم. 

بلدان  عدة  من  الصادرة  الرصف  نقاط  مجمل  تحسب  (ج ) 

للتأهل لرتبة املرشف، واملنادجر- مساعد املنادجر.

بلدان  عدة  عن  الصادرة  الرصف  نقاط  حساب  یمكن  ال  (ح ) 

 Global العاملي  التجمع  تحدي  عدا  ما  للتحدیات،  للتأهل 

 Eagle لتحدي  الالزمة  الجدیدة  الرصف  ونقاط   ،rally

.Chairman’s Bonusومنحة الرئیس Manager

(خ ) Ùكن جمع نقاط الرصف الرضورية للتأهيل والصعود إىل 

واملدير خالل  واملدير-املساعد  املرشف-املساعد،واملرشف،  رتبة 

شهر أو شهرين. عندما يتم الحصول عىل نقاط الرصف يف بلد 

نقاط  تحقيق  Éجرد  فعليا  ويصبح  الرتبة  تغي§  يسجل  واحد، 

البلدان األخرى.  املوايل يف كل  الشهر  الرصف، وبتاريخ 15 من 

عندما يتحصل صاحب األع�ل عىل نقاط الرصف يف عدة بلدان، 

تصبح ترقيه فعلية يوم 15 من الشهر املوايل يف كل البلدان، بعد 

تحقيق نقاط الرصف الرضورية للوصول إىل الرتبة املنشودة. 

(د) عندما يصل صاحب أع�ل إىل درجة املدير املعرتف به ك� 

هو معرف يف النقطة 4.01، فإنه يعترب مديرا مكفوال أو مديرا 

محوال:

بلد  يف  الالزمة  رصف  نقطة   150 أو   120 يحقق  عندما    (1

خارجي واحد، وإذا كان صاحب األع�ل نشيطا يف بلد إقامته يف 

البلد  ويف  إقامته  بلد  يف  مكفوال  مديرا  يعترب  التأهيل،  مرحلة 

حيث حقق 150  أو 120  نقطة رصف، ويعترب مديرا محوال يف 

كل البلدان األخرى.

2)  إذا حقق  120 أو 150 نقطة رصف يف عدة بلدان، يعترب 

مديرا مكفوال يف بلد إقامته ويعترب مديرا محوال يف كل البلدان 

األخرى. 

الجديد  للموزع  الشخصية  املحلية  الرصف  نقاط  ستشمل  (ذ ) 

 Up-line نقاط رصف املوزع الجديد املحصل عليها من جميع

Éا فيها تلك املحصل عليها من طرف الحاضن األول الذي ارتقى 

.Xأو أك Animateur Adjoint إىل مستوى

قام  موزع  كل  رصف  نقاط  Éجموع  الحاضن  يتوصل  (ر ) 

باحتضانه شخصيا وبنقاط فريقه Down-line وذلك إىل غاية 

أن يرتقي هذا املوزع إىل مستوى منادجر. وإذا تأهل الحاضن 

القيادة  القيادة فإنه يتوصل بنقاط رصف  في� بعد إىل عالوة 

 Non Manager و  الشخصية  الرصف  نقاط  تعادل %40 عن 

 ses من  كل  يف  مؤهل  منادجر  أول  طرف  من  املنجزة 

 Nors و  الشخصية  الرصف  نقاط  عن   20% و   Down-line

Manager املنجزة  من طرف ثا*  Manager مؤهل يف كل من 

 Non و %10 عن نقاط الرصف الشخصية و ses Down-lines

Manager املنجزة من طرف ثالث منادجر مؤهل يف كل من 

.ses Down-lines

أن  أعىل  مستوى  إىل  للتأهيل  طريقه  يف  ملوزع  Ùكن  ال  (ز ) 

يتجاوز مستوى حاضنه إىل مستوى منادجر.

ال يفقد املستوى املحرز عليه إال إذا فسخ العقد أو :ت  (س) 

إعادة إحتضان املوزع.

 تغيç الحاضن 

 Animateur كن للموزع الذي � يرق بعد إىل مستوىÙ  (أ)

أشهر  ستة  عن  يقل  ال  ما  منذ  احتضانه  ثم  والذي   Adjoint

كاملة أن يغ§ حاضنه.

 leur جديدا  حاضنا  اختاروا  الذين  املوزعون  سيفقد  (ب) 

وسيعتربون  جمعت  التي  الرصف  ونقاط   Down–line

محتضنون جدد بالنسبة لجميع التحديات الجارية .

(ت)كل موزع جدید � یشرتي املنتجات مدة ستة أشهر كاملة 

یتم إلغاءه تلقائيا من قاعدة بيانات الرشكة، ویمكن أن تعاد 

كفالته من  موزع جدید يف أي فرع یرید.

 اإلحراز عىل صفة نشط 

العالوات  عىل  اإلحراز  له  يتسنى  حتى  املوزع  عىل  يتع�  (أ) 

وعالوات  الشخصية  العالوات  باستثناء  التحديات  إىل  والتأهل 

املوزع الجديد و  * أن يتأهل بصفته موزعا نشطا ويتع� عليه 

إضافة إىل ذلك أن Ùأل جميع الرشوط األخرى املنصوص عليها 

للتوصل  الرضوري  امليالدي  الشهر  خالل  التسويقية  الخطة  يف 

بهذه العالوات.

(ب) يتع� عىل املوزع من أجل اإلحراز عىل صفة "نشط" يف 

الشهر الجاري أن يحقق خالل هذا الشهر 4 نقاط رصف من 

عىل  واحدة  رصف  نقطة  تتضمن  املحلية  الشخصية  املبيعات 

األقل من االستهالك الشخيص.

أن  "نشط"  عىل صفة  يتوفر  ال  اللذي  للموزع   Ùكن  ال  (ت) 

يستفيد من عالوات فريقه خالل هذا الشهر ولن يصنف كقائد 

مبيعات نشط وبالتايل ستدفع عالوات الفريق التي � يتوصل 

بها اىل قائد املبيعات األول ضمن sa Up-line وستدفع عالوة 

 sa ضمن  املقبل  النشط  املبيعات  قائد  إىل  بدوره  األخ§  هذا 

Up-line وهلم جرا.

الفريق أن  الذي � يتسلم عالوة  املبيعات  لقائد  وÙكن  (ت ) 

يتأهل خالل الشهر التايل (دون اثر رجعي) بصفته قائد مبيعات 

نشيط.

احتساب العالوات و األداء

تحتسب العالوات وفق السعر العمومي املوىص به بدون  (أ ) 

احتساب الرضيبة ك� هو منصوص عليه بجداول العالوات.

يف  عليها  املحصل  للمستويات  وفقا  العالوات  تحتسب  (ب ) 

الخطة التسويقية وترصف وفقا للمستوى الحايل املحصل عليه 

مثال: 

رصف  نقطة   30 عىل   un Animateur Adjoint أحرز  إذا 

شخصية يف غضون شهر أو شهرين ميالدي� متتالي� فسيتوصل 

ب 50 % عىل املشرتيات الشخصية املؤهلة املنجزة املتعلقة ب 

الشخصية  املشرتيات  عىل   8% ب  و  األوىل  رصف  نقطة   25

املؤهلة املتعلقة بنقاط الرصف الخمسة (5) املتبقية.

الذين  املوزع�  عىل  الفريق  بعالوة  املوزع  يتوصل  ال  (ت ) 

الخطة  يف  مستواه  نفس  عىل  واملتوفرين  فريقه  إىل  ينتمون 

املصدر  هذا  عن  رصف  بنقاط  سيتوصل  ولكنه  التسويقية 

ليستطيع الولوج إىل مستوى أعىل يف الخطة التسويقية.

يوم  مبارش   Oبن تحويل  طريق  عن  العالوات  ترصف  (ث ) 

لبيع  الفعيل  التاريخ  ييل  الذي  الشهر  من  عرش  الخامس 

شخصية  Éشرتيات  املتعلقة  العالوات  ترصف  مثال:  املنتجات. 

أنجزت يف شهر يناير يوم 15 من فرباير.

جميع  واملصاريف:  التكاليف  لدفع  الرصفية  الرسوم  (ج ) 

الدفع املسدد من  الناجمة عن  ثالث،  التكاليف ورسوم طرف 

صاحب أع�ل فوريفر لتحقيق مكافأته تكون من مسؤوليته.

 قاعدة 36 شهرا

فوريفر  منتجات  األع�ل عن رشاء  يتوقف صاحب  عندما  (أ) 

للرشكة  املعلومات  بنك  من  شطبهم  يتم  شهرا،   36 خالل 

ويتخلون عن حقوقهم ومزاياهم املرتبطة باملنح والفروع الدنيا 

أو كل فائدة نتجت يف تلك الفرتة.

(ب) عندما يشطب صاحب األع�ل من بنك املعلومات Éوجب 

قاعدة 36 شهرا، Ùكن أن تعاد كفالته يف فرع آخر من اختياره. 

لكنه يرشع نشاطه من جديد بصفته زبونا جديدا ويفقد فرعه 

األدU اكتسبه إىل ذلك اليوم.  

reconnu منادجر

به  املعرتف  املدير  رتبة  إىل  فوريفر  األع�ل  صاحب  يرتقي   

ويتلقى اعرتافه عندما: 

نقطة  رصف  أكX من 120  البيعية  (أ) حققت مجموعته 

شخصية من املشرتيات الشخصية  و غ§ املنادجر خالل شهر 

نقطة رصف  بتحقيق 150  أو  متتالي�  أو شهرين ميالدي� 

شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

(ب) يكون نشيطا طوال تلك املدة، أي خالل الشهرين

(ج) إذا حصل وأن تأهل أحد أصحاب األع�ل من إحدى 

فروعه الدنيا، يف نفس الفرتة إىل رتبة املدير املعرتف به، عليه 

هو أن يحقق عىل األقل 25 نقطة رصف شخصية وغ§ املدير 

إضافية خالل الشهر الثا* من فرتة تأهله، وذلك من خالل 

أحد فروعه األخرى، غ§ تلك التي يتأهل منها املدير الثا* يف 

نفس الشهر.

Manager non reconnu

نقطة   120 عىل    sa Down-line و  املوزع  يحرز  عندما  (أ) 

أو  متتالي�  شهرين  خالل  املنادجر   غ§  و  شخصية  رصف 

بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل ثالثة أو 

األخرى  الرشوط  املوزع  Ùأل  ال  متتالي�.وعندما  أشهر  أربعة 

املطلوبة لإلرتقاء إىل مستوى "منادجر reconnu " فإن يصبح 

. non  reconnu منادجر

للعالوات  يتأهل  أن   non reconnu املنادجر   بإمكان  (ب) 

ال  ولكنه  الفريق  وعالوة  الجديد  املوزع  عالوات  و  الشخصية 

املخصصة  األخرى  للتحديات  وال  القيادة  لعالوة  التأهل  Ùكنه 

للمنادجر.

(ت) بإمكان املنادجر non reconnu أن يتأهل بصفة

 " Manager reconnu " إذا مأل الرشوط اآلتية :

1)  أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية وNon Manager خالل شهر أو شهرين متتالي� 

أو بتحقيق 150 نقطة رصف شخصية وغ§ املنادجر خالل 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

تلك  خالل  شهر  كل  نشيط  أع�ل  صاحب  يكون  أن    (2

الفرتة (أي خالل شهرين متتالي�)

(ث) انطالقا من تاريخ إحراز املنادجر non recunnu عىل 120 

 Manager" يصبح   Non Manager و  شخصية  رصف  نقطة 

رصف  ونقاط  القيادة  عالوات  تحصيل  يف  ويبدأ   "reconnu

القيادة املرتتبة عن املشرتيات املؤهلة برشط التأهل إىل عالوة 

القيادة.

Manager Parrainé 

املنادجر املكفول هو املوزع الذي تأهل إىل رتبة املنادجر 

املعرتف به :

  Manager Hérité ou Transfé (أ) املدير املوروث أو املحول

قد يصبح منادجرا مكفوال إذا ارتقى إىل رتبة املدير املعرتف به.

(ب)  يجب أن يجمع  املوزع  عددا من املنادجر  املكفول� ، 

.Gem  Bonus لبعض املؤهالت من بينها منحة الجوهرة

Manager hérité et Transféré 

(أ) املدير املوروث هو مدير معرتف به، يكون كافله قد استقال 

أو أعيدت كفالة هذا األخ§. ولذلك سيعد موروثا للمدير الذي 

سيصبح مديره الجديد.

(ب) املدير املحول هو املدير الذي تأهل يف بلد آخر غ§ بلد 

إقامته، ك� هو واضح يف البند 4.01.

(ت ) ال تؤثر صفة املدير املوروث أو املحول عىل الحصول عىل 

التي تدفع للمديرين وفروعهم  القيادة  الفوج أو منحة  منحة 

العليا. لكن نشاط املدير املحول أو املوروث ال تحسب في� ييل:

 ، Gem Bonus التأهل ملنحة الجوهرة  -

الحوافز  خطة  إطار  يف  املطلوبة  الرصف  نقاط  تخفيضات   -

املكتسبة (فوريفر2درايف)،

- صفة املدير الجوهرة.  

بصفة  التأهل  يعاود  أن   Transféré املنادجر  مكان  يف  (ج ) 

منادجر Parrainé إذا مأل الرشوط اآلتية:

1) أن يحرز عىل مجموع 120 نقطة رصف من املشرتيات 

الشخصية و غ§ املنادجر خالل شهر أو شهرين متتالي� أو 

خالل  املنادجر  وغ§  شخصية  رصف  نقطة   150 بتحقيق 

ثالثة أو أربعة أشهر متتالي�.

2) وأن يكون قائد مبيعات  نشط  do actif خالل نفس 

الفرتة.

(ت) أن يكون قائد مبيعات نشط يف بلد إقامته إذا عاود التأهل 

ببلد أجنبي أو يحقق أربعة نقاط رصف يف البلد الذي أحرز فيه 

. Parrainé عىل صفة منادجر

للحصول عىل العمولة املعرفة Éنحة القيادة، يجب عىل صاحب 

األع�ل أن يكون مديرا معرتفا به. 

(أ) عندما يحقق Manager reconnu actif     نقطة رصف 

شخصية وغ§ املدير (أو تأهل للتنازل النشيط وملنحة القيادة) 

يف رشكة فاعلة واحدة خالل الشهر الساري، Ùكنه التأهل ملنح 

القيادة املتوفرة يف تلك الرشكة الفاعلة فقط.

عالوة  إىل  يتأهل  أن   Le Manager Reconnu (ب)بإمكان 

القيادة إذا مأل الرشوط اآلتية: 

1) أن يكون نشطا ويحقق 12 نقطة رصف محلية شخصية 

و Non Managers  من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر.

2) أن يكون نشطا ويحقق 8 نقاط رصف محلية شخصية و 

Non Managers من املشرتيات املؤهلة خالل الشهر و أن 

يتوفر عىل 2 منادجرز reconnus نشط� من مجموعت� 

من  محلية  الفريق  رصف  نقطة   25 يحققان  مختلفت� 

املشرتيات املؤهلة يف الشهر ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

3) أن يكون نشطا ويحقق 4 نقاط رصف محلية شخصية 

يف  الجديد  املوزع  رصف  ونقاط  املؤهلة  املشرتيات  من 

الشهر وأن يتوفر عىل Managers reconnus 3 نشط� يف 

مجموعت� مختلفت� يحققون 25 نقطة رصف الفريق من 

املشرتيات املؤهلة املحلية ك� هو موضح يف بيان عالوات 

. Manager Down-line الشهر الفارط الخاص بكل

نقطة   25 النشط   Le Manager Reconnu يحقق   عندما 

خالل  فسيتم  املحلية  املؤهلة  املشرتيات  من  الفريق  رصف 

 ses Manager الشهر املقبل تخفيض عدد نقاط رصف جميع

نقطة   12 من  القيادة  عالوة  إىل  للتأهل  املطلوبة   Up-lines

رصف أو من 12 إىل 4 نقاط رصف.

تؤدى عالوة القيادة وفقا ألساس مجموع سعر الزبون املوىص 

 Non Manager به بخصوص املشرتيات املؤهلة الشخصية و

 ses خالل شهر التأهل لفائدة Le Manager املنجزة من طرف

النسب  وفق  القيادة  لعالوة  املؤهل�   Manager Up-line

التالية:

(أ) %6 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل األول.

(ب) %3 من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثا*.

(ت) 2 %من العالوة املؤداة ملنادجر املؤهل لعالوة القيادة 

من الجيل الثالث.

(أ) ال يتوصل املنادجر Reconnu الذي � يكن نشطا خالل 3 

أشهر متتالية بعالوة  القيادة. 

(ب) بإمكان املنادجر Reconnu الذي � يعد له الحق يف عالوة 

للرشوط  مأله  العالوة رشيطة  لهذه  التأهل  يعاود  أن  القيادة 

التالية:

 Non و  شخصية  محلية  رصف  نقطة   12 يحقق  أن   (1

Manager من املشرتيات الشخصية كل شهر عىل مدى 3 

أشهر متتالية.

2) أن يكون نشطا كل شهر خالل نفس الفرتة.

(ت) عندما يح� وقت إعادة تأهيل تدوم ثالثة أشهر، يتحصل 

املنادجر الذي يعيد تأهيله ملنحة القيادة عىل عموالته ابتداء 

من الشهر الرابع، أي بتاريخ 15 من الشهر الخامس.

القيادة، ثم ال يكون يف سعي  (أ) املدير الذي � يتأهل ملنحة 

جميع  نهائيا  يفقد  متتالية  شهرا   12 مدة  أخرى  مرة  للتأهل 

املنادجر يف الفروع الدنيا.

 Manager موروث   منادجر  املخلوع  املنادجر  يصبح  (ب) 

القيادة ملنحة  املتأهل  األعىل  فرعه  يف  منادجر   ألول   hérité

.Bonus de Leadership

املبادئ  تعزيز  إىل  للرشكة  التحفيزية  الربامج  جميع  تهدف 

الصحيح  االحتضان  ذلك  يف  Éا  تجاري  مرشوع  لبناء  األساسية 

أما  وللبيع.  لالستع�ل  القابلة  بالكميات  املنتجات  وبيع 

يورطون  الذين  للموزع�  إال  :نح  وال  تنقل  فال  املكاسب 

مرشوعهم وفقا ملا هو منصوص عليه بخطة فوريفر التسويقية  

ومبادئ سياسة الرشكة.

ال :نح الدبابيس إال للموزع� املدرج� بعقد الرتخيص بالتوزيع 

املسجل إلكرتونيا باملقر الرئييس.

 (أ) يف حالة عدم :كن زوج(ة) املوزع من املشاركة يف الرحلة 

ضيفا  معه  يصطحب  أن  للموزع  فيكمن  بها  الفوز  ثم  التي 

لالحتضان  قابال  أو  موزعا  إما  الضيف  هذا  يكون  أن  رشيطة 

كموزع.

عىل  الحاصل�  لفائدة  رحالت   : اآلتية  بالرحالت  الفوز  (ب) 

 (Global Rally) الجامعي  للرايل   Xوأك رصف  نقطة   1500

 Saphir و Managers saphir ورحالت للحاصل� عىل مستوى

. triple Diamant و Double Diamant و Diamant

ثم  الذين   reconnus املنادجرز  احتساب  املنادجرز  بإمكان 

جميع  يف  باحتضانهم  قام  الذي  و  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

من  املستويات  إىل  االرتقاء  ألجل  وذلك  املوزعة  البلدان 

Manager Senior إىل Manager Diamant centurion. غ§ 

أنه ال Ùكن احتساب كل منادجر من الجيل األول إال مرة واحدة.

الرسمية  املناسبات  خالل  إال   Xوأك منادجر  دبابيس  :نح  ال 

التتويجية التي تنظمها الرشكة.

الالزمة  الرشوط  عىل  موزع  يتوفر  عندما   :reconnu منادجر 

منادجر  األخ§  هذا  يصبح   ،(5.01 الباب  (انظر  لتأهيله 

reconnu و يحىض باعرتاف.

:Eagle Manager صفة

(أ) يتم االحراز عىل صفة Eagle Manager وتجديدها كل 

سنة بعد مأل الرشوط اآلتية خالل الفرتة ما ب� أول (01) 

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  و  أبريل،   (30) وثالث�  ماي 

. reconnu

.Leadership 1) أن يكون نشطا ومؤهال كل شهر لعالوات

خالل  األقل  عىل  الفريق  رصف  نقطة   720 ينجز  أن   (2

الفرتة، Éا يف ذلك 100 نقطة رصف يحققها موزعون جدد 

ثم احتضانهم شخصيا خالل الفرتة.

3) أن يحتضن شخصيا ويطور Animateurs 2 عىل األقل 

ضمن La Down-line املبارش خالل الفرتة.

 les) 4) أن يشارك يف التظاهرات املحلية ويف أيام التفوق

Success Days) املنظمة باملنطقة/ والدائرة.

 Les عىل  يتع�  أعاله،  املذكورة  الرشوط  عىل  عالوة  (ب) 

أيضا ويحافظوا عىل  يتطوروا  أن  Manager Seniors وما فوق 

هو  (ك�   leur Down-Line ضمن   Des Eagle Managers

موضح أدناه) ويتع� عىل كل Egale املنادجر en Dow,-line أن 

 Down-line يف  بالرضورة  وليس  مختلفة  مجموعة  يف  يكون 

املبارشة (أي ليس بالرضورة من الجيل األول). ويتع� عىل املنادجر 

اإلستجابة لهذه املتطلبات وفقا للمستوى الذي ثم اإلحراز عليه 

خالل بداية السنة ثم اإلحراز عليه خالل بداية السنة امليالدية.

- يجب أن يتوفر un Manager senior عىل 1

 Eagle Managers Down-Line

 Eagle  3 عىل   un Manager Essor يتوفر  أن  يجب   -

Managers en Down-Line

 Eagle  6 عىل un Manager Saphir يتوفر - يجب أن 

Managers en  Down-Line

 Eagle  10 عىل   Saphir Diamant يتوفر  أن  يجب   -

Managers en  Down-Line

 Eagle  15 عىل un Manager Diamant يجب أن يتوفر -

Managers en  Down-Line

- يجب أن يتوفر un Manager Double Diamant عىل 

Eagle Managers en  Down-Line 25

يتوفر un Manager Triple Diamant عىل  أن  - يجب 

Eagle Managers en  Down-Line 35

 45 عىل   un Manager Centurion يتوفر  أن  يجب   -

Eagle Managers en  Down-Line

 Eagleل التأهل   (Xأك و   Saphir) للمنادجر     Ùكن 

 .Gem ل Uو ملستوى أد  Manager

 Eagle  6 يرشف عىل Manager Diamant فمثال ،إذا كان

 Eagle رتبة  إىل  التأهل  له  يخول  فهذا   Managers

 Manager Saphir

املناطق  (وجميع  واحد  بلد  يف  املعاي§  استيفاء  يجب  (ت) 

 Hors الجديدة  الرصف  نقط  باستثناء  البلد)،  لهذا  الخاضعة 

Manager، وذلك عىل النحو املب� أدناه.

كأنهم  احتضانهم  أعيد  الذين  املوزع�  اعتبار  سيتم  (ث) 

املعاي§  بخصوص  شخصيا  احتضانها  ثم  جديدة   Down-line

املتعلقة ب " Nouvel Animateur" ومتطلبات نقاط الرصف 

الجديدة.

رصف  نقطة   100 Éعاي§  يتعلق  في�  املنادجر  بإمكان  (ج) 

 Hors الجديدة  رصفه  نقاط  حساباته  يف  يدرج  أن  الجديدة 

Manager يف مختلف البلدان.

(ح) Ùكن أن يرتقي املرشفان يف بلدان أخرى.

 sa Down-line Eagle يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (خ) 

 Eagle مستوى  لتحقيق  البلدان  مختلف  يف   Manager

.  Manager

(د) عندما يرتقي صاحب األع�ل إىل مرتبة املدير خالل فرتة 

التأهيل، Ùكن أن: 

 -  يحسب يف تحدي Eagle Manager كل كفالة جديدة، وكل 

نقاط الرصف الجديدة لكل الزبائن الجدد خالل الشهر األخ§ 

من التأهل إىل رتبة املدير. 

الرشوط  فإن  املدير،  درجة  إىل  التأهل  فرتة  كانت  مه�   -

الرضورية للتأهل كمدير نرس Eagle Manager تبقى نفسها: 

وترقية  جديدة،   100 بينها  من  رصف  نقطة   720 تحقيق  أي 

مرشف�. ال يؤخذ يف الحسبان الوقت كعامل تفاضيل.

 عندما يوفر صاحب األع�ل كل الرشوط لO يصبح مديرا نرسا، 
يكافأ بسفر تكويني خالل معتزل املدير النرس السنوي. وتتمثل 

مكافأته بـ :

- سفر ذهابا وإيابا وقضاء ليلت� أو ثالث.

 Eagleالنرس للمدير  الحرصي  التكوين  يف  للمشاركة  دعوة   -

.Manager

Éعتزل  املرتبطة  واألحداث  امللتقيات  كل  يف  املشاركة  حق   -

املدير النرس.

(GLT) فريق القيادة العاملي 
(أ) مكافأة فريق القيادة هي مكافأة Ùكن لصاحب األع�ل أن 

اكتسب 7500  ما  بها كل  يفوز  بها مرة كل سنة، حيث  يفوز 

نقطة رصف خالل السنة.

ويتلقون  حرصي،  عاملي  للقاء  املتأهل  املدير  دعوة  تتم  (ب) 

التجمع  خالل  ومكافآت  العاملي  القيادة  فريق  من  اعرتافا 

العاملي. 

(ج) عىل املدير أن يحرض يف التجمع العاملي لO يتحصل عىل 

مكافأة فريق القيادة العاملي.   

Manager Senior: عندما يتمكن un Manager من احتضان 

وتنمية 2 منادجرز reconnus  ثم احتضان وتنمية 2 منادجرز 

reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ 

Manager Senior وسيمنح له دبوس مرصع بحجرت� صوان ت�.

Manager Essor : عندما يتمكن املنادجر من احتضان وتنمية 

فيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   5

دبوس  أيضا  هو  منحه  وسيتم   Manager Essor األخ§  هذا 

مرصع بأربع أحجار صوانيه.

Gem Managers مكافآت

(أ) Manager Saphir : عندما يتمكن املنادجر من احتضان 

وتنمية 9 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف الجيل األول من 

وسيتم   Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  مجموعته 

منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بأربع ياقوتات زرقاء.

2)أربعة أيام وثالث ليال باملركب الفندقي للرشكة املوجود 

Éنطقة تشمل كافة النفقات.

(ب) Manager Saphir Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 17 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Saphir األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant وسيتم منحه ماييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاست� وياقوتت� زرقا وت�.

2) :ثال مصاغ خصيصا لهذه املناسبة.

3) خمسة أيام وثالث ليال بأحد املركبات الفندقية الفاخرة 

للرشكة املوجودة Éنطقته تشمل كافة النفقات.

من  املنادجر  يتمكن  عندما   :  Manager Diamant (ت) 

يف  احتضانهم  ثم   reconnus منادجرز   50 وتنمية  احتضان 

الجيل األول فسيصبح هذا األخ§ Manager Diamant وسيتم 

منحه ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع Éاسة كب§ة.

مستوى  لتتويج  خصيصا  صياغته  ßت  جميل  خاتم   (2

. Diamant

الرصف  نقاط  األدU من  الحد  إنجاز  إعفاء من رضورة   (3

املطلوبة للتأهل إىل Foreveer2Drive وإىل عالوة الفريق 

منادجرز   (25) وعرشون  خمسة  يكون  أن  رشيطة 

األول نشط� كل  بالجيل  أدU محتضن�  reconnus كحد 

شهر.

املنتجعات  بأحد  ليال  وست  أيام  سبعة  من  إقامة   (4

الفاخرة خارج املنطقة.

(ث) Manager Double Diamant : عندما يتمكن املنادجر 

من احتضان وتنمية 50 منادجرز reconnus ثم احتضانهم يف 

 Manager Double األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل 

Diamant  وسيتم منحه ما ييل:

كب§ت� ßت صياغته  دبوس من ذهب مرصع Éاست�   (1

خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من 10 عرشة أيام وتسعة ليايل إىل جنوب إفريقيا 

تشمل جميع النفقات.

3) قلم حرصي مرصع Éاسات رائعة.

املنادجر  يتمكن  : عندما   Manager Triple Diamant (ج) 

من احتضان وتنمية 75 منادجر reconnus  ثم احتضانهم يف  

 Manager Triple Diamant §الجيل األول فسيصبح هذا األخ

وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مرصع بثالث (3) ماسات كب§ة، ßت 

صياغته خصيصا لهذه املناسبة.

2) رحلة من أربعة عرش يوما وثالثة عرش ليلة حول العا� 

تشمل جميع النفقات.

3) ساعة يد حرصية مشخصة وفق (تقدير فوريفر ليفينك 

برودكتس).

4) :ثال منحوت ßت صياغته خصيصا لهذه املناسبة وفق 

(تقدير فوريفر ليفينك برودكتس)

يتمكن  عندما   :  Manager Diamant Centurion (ح) 

املنادجر من تكوين قاعدة من 100  منادجرز reconnus ثم 

 Manager األخ§  هذا  فسيصبح  األول  الجيل  يف  احتضانهم 

Triple Diamant وسيتم منحه هو اآلخر ما ييل:

1) دبوس من ذهب مع أربعة ماسات كب§ة، ßت صياغته 

خصيصا لهذه املناسبة.

القيادة  لعالوة  املؤهل�   les Gem Managers سيتوصل  (أ) 

النشط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد  عىل  واملتوفرين 

املحتضن� يف الجيل األول خالل املطلوب من املنادجر النشط� 

 un املحتضن� يف الجيل األول خالل شهر يف بلد التأهيل عىل

عىل  به  املوىص  الزبون  سعر  وفق  يحتسب   ،Gem Bonus

 Non و  الشخصية  املؤهلة  املحلية  املشرتيات  مجموع 

األول  للجيل  التابع�  املنادجرز  ملنجزة من طرف   Managers

هذه  أداء  وسيتم  الشهر  خالل  البلد  هذا  يف  والثالث  والثا* 

املكافأة وفقا للبيان أدناه:

1) 9 منادجر = 1 %

2) 17 منادجر = 2 % 

3) 25  منادجر = 3 % 

الجيل  من  أجنبيا  منادجر  يحتسب  أن  املنادجر  بإمكان  (ب) 

املنادجر  يتأهل  أن  رشيطة   Gem Bonus إىل  للتأهل  األول 

فيه  يتأهل  الذي  البلد  يف   parrainé منادجر  بصفة  األجنبي 

األجنبي  املنادجر  يتأهل  وعندما   Gem Bonus إىل  املنادجر 

 leur تأهيل  يف  احتسابه�  سيتم   Parrainé منادجر  بصفة 

فيها  يتوصل  التي  األشهر  خالل   Gem Bonus إىل   Up-line

املنادجر األجنبي بحيد من إقامته بخصوص صفته كنشط.

وهي  بلد  كل  يف   Gem Bonus الجوهرة  منحة  تدفع  (ج) 

املحلية  للمقتنيات  املنصوح  البيع  سعر  أساس  عىل  محسوبة 

 Oاملعني. ول البلد  املنادجر ملنادجر  الشخصية وغ§  التأهيلية 

يتمكن املدير من التأهل يف أي بلد كان، عليه أن يكون قد كفل 

أو  األول،  الجيل  من  النشيط�  املنادجر  من  املطلوب  العدد 

والتي  واملختلفة،  املكفولة  الدنيا  الفروع  من  املطلوب  العدد 

أكX، وذلك خالل  أو  نقطة رصف  مديرا حقق 25  فيها  يوجد 

. Gem Bonus الشهر الذي يتأهل فيه ملنحة الجوهرة

(د) یتأهل صاحب األع�ل لدى فوریفر مبارشة إىل رتبة

املدیر النرس- الیاقوت، أو رتبة الیاقوت – األملاس أو

 األملاس، "ملنحة الجوهرة" بنسب 

وذلك يف بلد إقامته خالل اإلثني عرش ( 12 ) شهرا التي تيل،

انطالقا من شهر ماي إذا كان صاحب األع�ل

إذا تأهل املدیر الجوهرة إىل رتبة املدیر النرس الجوهرة وهو

يف رتبة أقل من رتبته الحالیة، فإنه یتلقى املنحة الجوهرة

املناسبة لرتبته عند تأهله، إال إذا تلقى املدیر الجوهرة نسبة

( أعىل حسب قاعدة املنحة الجوهرة (أنظر الجزء التاسع ' 09

من سیاسة الرشكة).

برنامج  أن يشارك يف  (أ) Ùكن لكل منادجر Reconnu نشط 

 . Forever2Drive

:Forever2Drive (ب) توجد ثالثة مستويات للتأهل إىل

1) املستوى األول: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 400 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

2) املستوى الثا*: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 600 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

3) املستوى الثالث: تؤدي الرشكة مبلغا أقصاه 800 أورو يف 

الشهر خالل مدة أقصاها 36 شهرا عىل التوايل.

(ت) يتطلب التأهل توافر ثالثة أشهر ميالدية متتالية كم هو 

مفصل يف الجدول أدناه:

التأهل  التي تيل  املنادجر خالل فرتة 36 شهرا  سيتوصل  ج ) 

مبارشة بالحد األقىص للمبلغ كل شهر تبعا للمستوى الذي ثم 

تحقيقه رشيطة االحتفاظ بحجم نقاط رصف الشهر الثالث.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  نقاط رصف  حجم  قل  إذا  (ح ) 

املنادجر عن عدد نقاط الرصف املطلوبة خالل أي شهر ثالث، 

فسوف يتم احتساب مكافأة Forever2Drive عىل أساس 2.66 

أورو مرضوبة يف حجم نقاط رصف املجموعة املنجزة من طرف 

املنادجر خالل هذا الشهر.

طرف  من  املنجزة  املجموعة  رصف  نقاط  عدد  قل  إذا  (خ ) 

املنادجر عن 50 نقطة رصف بغض النظر عن الشهر فلن يتم 

نقاط  حجم  زاد  وإذا  الشهر  هذا  يف   Forever2Drive أداء 

الرصف املنجزة من طرف املنادجر املؤهل خالل األشهر املوالية 

عن 50 نقطة رصف وأكX فسيتوصل ب Forever2Drive وفقا 

للرشوط املنصوص عليها.

 (5) خمسة  شخصيا  احتضن  الذي  املنادجر  عىل  يتع�  (د ) 

مدة  من  الثالث  الشهر  خالل  نشط�   reconnus منادجر 

يحقق خالل  أن  أي شهر من فرتة 36 شهرا  أو خالل  التأهيل 

رصف  نقطة   240 أو   174 و   110 من  حج�  الثالث  الشهر 

الفريق عن املستويات األول والتا* والثالث.

منادجرز   (5) خمسة  من  جديدة  مجموعة  كل  عن  (ذ ) 

reconnus نشط� ثم احتضانهم شخصيا خالل الشهر الثالث 

سيتم  شهرا   36 فرتة  من  شهر  أي  خالل  أو  التأهيل  مدة  من 

تخفيض نقاط الرصف املطلوبة يف الشهر الثالث من 40 و 50 أو 

60 نقطة رصف عىل التوايل للمستويات األول والثا* والثالث.

(ر ) ستأخذ نقاط الرصف بع� اإلعتبار يف التأهيل ويف الحجم 

يكون  التي  األشهر  عليه فقط بخصوص  املحافظة  الذي يجب 

فيها املنادجر نشطا .

املنادجر  عليها  أحرز  التي  الرصف  نقاط  احتساب  سيتم  (ز ) 

مستوى إىل  ترقيته  يف   reconnu منادجر  مستوى  إىل  ليتأهل 

. Forever2Drive

املتعلق  الثالث  الشهر  اإلنتهاء من  املنادجر بعد  بإمكان  (س ) 

إىل  التأهل  يبدأ  أن   Forever2Drive مستوى  إىل  بالتأهل 

مستوى أعىل ابتداء من الشهر املوايل (الشهر الرابع). مثال: إذا 

وفرباير  يناير  شهر  خالل  األول  املستوى  إىل  املنادجر  تأهل 

ومارس من خالل  تحقيقه ل 50 و 100 و 150 نقطة رصف 

ومن خالل إحرازه في� بعد عىل 225 نقطة رصف خالل شهر 

ابريل فسيتم استبدال Forever2Drive من املستوى الثا*.

بإمكان املنادجر عند نهاية فرتة 36 شهرا أن يجدد تأهل  (ش ) 

ملستوى جديد من Forever2Drive من خالل استع�له لنفس 

التأهل  االحراز عىل هذا  أعاله. Ùكن  املذكورة  التأهيل  معاي§ 

الجديد رشيطة أن يتم عىل مدى 3 أشهر ميالدية متتالية خالل 

األشهر الستة األخ§ة املكونة لفرتة 36 شهرا الفارطة. 

مأل  ويجب  املستويات  جميع  عىل  الرشوط  هذه  ترسي  (أ) 

التأهل وال Ùكن  بلد  أو يف  اإلقامة  بلد  إما يف  التالية  الرشوط 

الجمع بينها يف مختلف البلدان.

1) أن تكونوا املنادجرز reconnus نشط� بتحقيق 4 نقاط 

عىل  يتع�  أو  التأهل،  فرتة  خالل  الشهر  يف  نشطة  رصف 

املوزع الذي تأهل إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة 

منادجر  ارتقى إىل مستوى  أنه  أن يكون نشطا Éا  التأهل 

.reconnu

 (Bonus de Leadership) 2) ان تتأهلوا إىل عالوة القيادة

كل شهر خالل فرتة التأهل، او يتع� عىل املوزع الذي تأهل 

إىل مرتبة منادجر reconnu خالل فرتة التأهل ان يتاهل إىل 

ارتقى إىل مستوى منادجر  أنه  القيادة كل شهر Éا  عالوة 

.reconnu

Ù (3كن مأل الرشوط التالية يف أي بلد من البلدان املشاركة، 

.Forever2Drive (أ) ان تكونوا مؤهل� إىل

(ب) أن ال تشرتوا املنتجات إال بعد استع�لكم ل 75% 

من مخزونكم، 

(ت) أن تبنوا مرشوعكم فوريفر لفينك برودكتس وفقا 

ملبادئ التسويق الشبO وضوابط سياسة الرشكة. 

ترعاها  التي  التظاهرات  وتساندوا  تحرضوا  أن  (ث) 

الرشكة.

إىل   Forever2Drive إىل  للتأهل   Lالنها القرار  يخضع   (4

موافقة اللجنة التنفيذية .

(ب) Chairman’s Bonus املستوى األول: يجب باإلضافة إىل 

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، التوفر عىل الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالل ذلك؛

 Non Manager 1) تحقيق 700 نقطة رصف شخصية و

منادجر  مستوى  إىل  االرتقاء  بعد  التأهل  فرتة  خالل 

.reconnu

2) تشمل عىل األقل 150 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

احتضانهم خالل فرتة التأهل وÙكن إنجاز 150 نقطة رصف 

أي  تأخذ  لن  أخرى.  بلدان  يف  وجمعها  هاته  "الجديدة" 

 les parts نقطة رصف "جديدة" بع� االعتبار يف احتساب

.d’Incentive

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

Manager املتبقية يف بلد التأهل.

4) بغض النظر عن األجيال يتع� عليكم تطوير: 

(أ) إما un Manager reconnu en Down-line ببلد 

خالل   Xوأك الفريق  رصف  نقطة   600 يحقق  تؤهلكم 

 .reconnu فرتة التأهل بعد تأهله إىل مستوى منادجر

أو  حاليا  موجود  إما  يكون  ان  املنادجر  لهذا  وÙكن 

منادجر جديدا :ت تنميته خالل فرتة التأهل.

(ب) وإما Chairman’s Bonus en Down-line يف أي 

بلد مشارك. 

5) ال يؤخذ بع� االعتبار املنادجر الحائز عىل 600 نقطة 

.les parts d’Incentive رصف "جديدة" يف احتساب

6) لن تأخذ بع� االعتبار يف هذا املطلب إال نقاط الرصف 

املنجزة خالل األشهر التي كان فيها املنادجر صاحب 600 

نقطة رصف نشطا.

(7) يحسب كل أصحاب األع�ل املعادة كفالتهم الستيفاء 

رشوط املستوى األول .

فرتة  خالل  املدير  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (8)  

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

للتأهل ملنحة الرئيس. 

إىل  باإلضافة  يجب  الثا*:  املستوى   Chairman’s Bonus(ت)

الرشوط  عىل  التوفر  أعاله،  واملذكورة  املطلوبة  العامة  الرشوط 

التالية يف بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 600 نقطة رصف شخصية و Non منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل االقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون ثم 

 100 وجمع  إنجاز  وÙكن  التاهل  فرتة  خالل  احتضانهم 

نقطة رصف "الجديدة" هاته يف بلدان أخرى ولن تأخذ أي 

نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التاهل يف 

.Les parts d’Incentive احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التاهل.

4) تنمية  Chairman’s Bonus 3  يف أي جيل من األجيال، 

بلد  أي  ويف  مختلفة   Down-line من  منهم  واحد  كل 

مشارك.

املعادة كفالتهم الستيفاء  5) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى األول (2).

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (6

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

.Chairman’s Bonus للتأهل ملنحة الرئيس

(ث) Chairman’s Bonus  املستوى الثالث: يجب باإلضافة إىل  

الرشوط العامة املطلوبة واملذكورة أعاله، مأل الرشوط التالية يف 

بلد التأهل، ما � يتم التنصيص عىل خالف ذلك؛

1) تحقيق 500 نقطة رصف شخصية وHors منادجر خالل 

.reconnu فرتة التأهل بعد االرتقاء إىل مستوى منادجر

2) تشمل عىل األقل 100 نقطة رصف أنجزها موزعون جدد 

إنجاز 100 نقطة  التأهل وÙكن  احتضانهم خالل فرتة  ثم 

رصف "الجديدة" هاته وجمعها يف بلدان أخرى ولن تأخذ 

أي نقطة رصف "جديدة" ثم االحراز عليها خارج بلد التأهل 

.les parts d’Incentive يف االعتبار خالل احتساب

 Nonو الشخصية  الرصف  نقاط  عىل  االحراز  يتع�   (3

منادجر املتبقية داخل بلد التأهل.

4) تنمية Managers Chairman’s Bonus  6 يف أي جيل 

من االجيال، ومن مجموعات مختلفة ويف أي بلد مشارك.

5) تطوير6 مديرين منحة الرئيس من أي جيل كان، ومن 

فروع مختلفة ويف أي بلد مشارك كان. 

املعادة كفالتهم الستيفاء  6) يحسب كل أصحاب األع�ل 

رشوط املستوى الثالث (3). 

فرتة  خالل  منادجر  رتبة  إىل  أع�ل  صاحب  تأهل  إذا   (7

األول  الشهر  يكفله خالل  زبون جديد  كل  يعترب  التأهيل، 

املطلوبة  جديدة  رصف  لنقاط  مصدرا  التأهيل  فرتة  من 

 .Chairman’s Bonusللتأهل ملنحة الرئيس

 Chairman’s Bonus ج) احتساب

1) سيتم تحديد غالف Éجموع املكافآت وتخصيصها عىل 

الشكل التايل: 

أ) سيمنح نصف هذا الغالف للمؤهل� للمستوى األول.

ب) سيمنح ربع هذا الغالف للمؤهل� للمستوى الثا*.

للمؤهل�  الغالف  هذا  من  السدس  سيمنح  ت) 

للمستوى الثالث.

Les parts dIncen- 2) سيتوصل املوزعون املؤهلون ب

tive عن مجموع نقاط رصفهم املنجزة ببلد تاهلهم (غ§ 

شاملة لنقاط الرصف "الجديدة"  املنجزة خارج بلد التاهل) 

طرف  من  املنجزة   Les parts d’Incentive إىل  باإلضافة 

leur premier Chairman’s Bonus  يف كل واحدة من 

مجموعتهم ويف أي بلد من البلدان املشاركة.

 Les إج�يل  عىل  الغالف  من  جزء  كل  تقسيم  سيتم   (3

لهذه  تأهلوا  الذين  املوزع�  لجميع   parts d’Incentive

ثم  القسمة  لهذه  النقدية  القيمة  لتحديد  وذلك  القسمة 

Les parts d’Incen- سيتم رضب هذه القيمة النقدية يف

tive لكل موزع لتحديد املبلغ الذي سيمنح له.

(ف) اعرتاف منحة الرئيس يف التجمع العاملي. 

     (1) تتم دعوة املتأهل� ملنحة الرئيس للمشاركة يف التجمع  

العاملي، إال إذا كانوا متأهل� قبل ذلك للتجمع العاملي ذاته. إنه 

سفر لشخص�، يهدى فيه:

(2)تذكرتان، اإليواء واإلطعام ملدة 5 أيام و4 ليايل. 

يف  املختلفة،  للمصاريف  دوالر   250 ب  يقدر  مايل  غالف 

 Global شكل بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالتجمع العاملي

  . Rally

(أ) سيستهل املوزعون الذين أحرزوا عىل مجموع ما ال يقل عن 

1500 نقطة رصف خالل الفرتة املرتاوحة ب� فاتح يناير و 31 

السنوي   FLP Global Rally حضور  إىل  عام  كل  من  دجنرب 

وسيتوصلون بهدية تكمن يف رحلة لفائدة شخص� مع تغطية 

 "Incentive" برنامج  مكافآت  عىل  للحصول  النفقات.  لجميع 

التي  الفعاليات  ودعم  حضور  املؤهل�  املوزع�  عىل  يتع� 

السنة)  التي تقام عىل مدار  التفوق  أيام  ترعاها الرشكة (مثل 

واملشاركة يف الدورات التكوينية، فضال عن الحلقات الدراسية 

املحفزة ألول Global Rally بعد فرتة التأهل.

 Le ملكافآت  التأهل  يف  يرغبون  الذين  للموزع�  Ùكن  (ب) 

Global Rally املتعلق ب 1500 نقطة رصف وأكX أن يحتسبوا 

نقاط رصفهم التي اكتسبوها يف جميع البلدان التي لديهم فيها 

مجموعة وتقع عىل عاتقهم مسؤولية إبالغ مقر بلد اقامتهم Éا 

يثبت نقاط الرصف املحرز عليها يف بلدان أخرى قبل 31 يناير.

(ت) ال Ùكن احتساب نقاط الرصف غ§ املنادجر املنجزة خالل 

رصف  نقاط  وكذا  نشيطا  املوزع  فيه  يكون  ال  الذي  الشهر 

القيادة املنجزة خالل الشهر الذي � يتاهل فيه املوزع لعالوة 

انه سيتم احتساب  القيادة يف مكافآت Le Global Rally إال 

املوزع  املنجزة من طرف هذا  الشخصية  الرصف  نقاط  جميع 

سواء كان نشطا أم ال.

(ث) Ùكن للموزع أن يتأهل من خالل تحقيقه لنقاط الرصف 

مسطر  هو  ما  وفق   Le Global Rally Éكافآت  يتوصل  وأن 

أدناه .كل موزع  يتأهل يكافأ بتنظيم مآدب غذاء أو عشاء غىل 

ينظمها  أن  شاء  إذا  مايل  غالف  أو  فوريفر  إياه  تهديها  رشفه 

هذه  من  يستفيد   Oول تأهله.  مستوى  وذلك حسب  بنفسه، 

املزايا، عليه أن يكون حارضا يف التجمع العاملي.

(ج) منحة الرئيس Chairman’s Bonus (تحت 1500 نقطة 

رصف).

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 5 أيام و4 ليايل. 

2) غالف مايل بقيمة 250 دوالر، يف شكل بطاقة بنكية مخصصة 

ملصاريف صاحب األع�ل املختلفة خالل التجمع العاملي.  

(ح) 1500 نقطة رصف الفريق: 

1) تذاكر سفر، إيواء وتحمل الوجبات مدة 6 أيام و5 ليايل. 

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   500 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(خ) 2500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   7 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   1000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

(د) 5000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   2000 من  غالف   (2

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل). 

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

منتجات الرايل.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ذ) 7500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (2

الغالف إال إثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (3

املنتجات.

4) غالف مايل آخر للنشاطات.

ر) 10000 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  إياب   / ذهاب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

يسلم  (ال  بالوجبات  وتحمل  دوالر   3000 من  غالف   (3

الغالف إال أثناء حضور املوزع للرايل).

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات.

ز) 12500 نقطة رصف الفريق:

نفقة  عىل  ليايل   8 مدة   Global Rally يف  املشاركة   (1

الرشكة.

األع�ل  رجال  درجة   mم عىل  ذهاب/إياب  رحلة   (2

للمشاركة يف الرايل.

3) غالف مايل بقيمة 3000 دوالر، عىل شكل بطاقة بنكية 

مدفوعة مخصصة ملصاريف املوزع املختلفة خالل التجمع 

العاملي.

 ك� يحول مبلغ 9500 دوالر يف حساب املوزع املتأهل ويف بلد 

تأهله.

بيع  فضاء  ضمن  الشخصيات  كبار  منطقة  إىل  الولوج   (4

املنتجات.

5) غالف مايل آخر للنشاطات. 

 

  

املوزع (كيف� كان مستواه) طلبياته مبارشة للرشكة  (أ) يقدم 

الجديد إىل غاية احرازه عىل نقطتان (2) رصف  املوزع  بسعر 

متتالي�  شهرين  مدة  خالل  املؤهلة  املشرتيات  من  شخصية 

وبعد ذلك Ùكنه أن يقدم طلبياته بسعر املوزع. 

(ب) يجب تقديم جميع الطلبيات الحد وكالت فوريفر ليفينك 

برودكتس املعتمدة عرب مركز االتصال  عن طريق املتجر عىل 

الساعة  أقصاه  وقت  يف   (www.foreverliving.fr) االنرتنيت 

الحادية عرشة ليال و ثالتون دقيقة (بتوقيت باريس) بالنسبة 

آلخر يوم يف شهر التاهل لعالوات هذا الشهر.

بطاقة  طريق  عن  إما  الطلبيات  جميع  تسديد  يجب  (ت) 

أو نقدا    Oأو تحويل بن أو عن طريق حوالة نقدية  االئت�ن 

(بالوكالت املعتمدة لفوريفر ليفينك برودكتس حرصيا).

يف  عيب  بكل  البيع  بعد  ما  خدمة  مصلحة  إخبار  يجب  (د) 

املنتجات أو يف كمياتها يف أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.

(ذ) ال Ùكن ملوزع ان يطلب أكX من 25 نقطة رصف خالل شهر 

تقوÙي بدون إذن مسبق من املقر.

لجميع  شامال  اورو   50 يف  طلبية  لكل   Uاالد املبلغ  حدد  (ر) 

املرتتبة  االخرى  املصاريف  إىل  باإلضافة   (TTC) املكوس 

املقتضيات  (انظر  املثال).  سبيل  عىل  التسليم  (كمصاريف 

املحلية).

(ز) ستخضع جميع الطلبيات والتسلي�ت وفقا ملا هو مسطر 

أعاله للموافقة النهائية ملقر فوريفر ليفينك برودكتس.

(س) يتع� عىل كل موزع تقدم بطلب منتجات كانت موضوع 

من   %  75 أن  ويؤكد  يثبت  Éا  للرشكة  يديل  أن  سابق  طلب 

يف  استع�لها  أو  استهالكها  او  بيعها  ثم  قد  السابقة  املنتجات 

النشاط.

  

(أ) Ùكن إعادة احتضان موزع حايل رشيطة أن يكون هذا االخ§ 

خالل (12) شهرا الفارطة:

1) سبق له وأن كان موزعا.

2) � يشرتي أو يتوصل Éتنحات فوريفر لفينك برودكتس 

من طرف الرشكة أو من طرف مصدر آخر.

3) � يتلقى تسديدا من طرف أحد موزعي فوريفر لفينك 

برودكتس.

4) � يقم باحتضان اشخاص بغية العمل مع فوريفر لفينك 

برودكتس.

يوقع  أن  االحتضان  إعادة  موضوع  املوزع  عىل  يتع�  (ب) 

ويصادق عىل ترصيح مشفوع باليم� وفقا لإلجراء املب� أدناه 

ليفينك  فوريفر  Éقر  يضعه  وأن  املتابعات  طائلة  تحت 

إعادة  عىل  املوافقة  قبل  وذلك  ببلده  الكائنة  برودكتس 

إعادة  تلغى  أن  Ùكن  القاعدة،  هذه  تحرتم   � إذا  االحتضان. 

الكفالة وستعرضه (أو كافله) لعقوبات.

(ت) يف حالة إعادة الكفالة، ال يظهر اسم الشخص املوجود يف 

املرتبة الثانية يف عقد التوزيع من جديد تلقائيا. لكن، Ùكن لهذا 

الشخص أن يعاد التكفل به أيضا من قبل صاحب األع�ل الذي 

يختار، إذا وىف كل الرشوط املذكورة أعاله.

جدد  كموزع�  احتضانهم  اعيد  الذين  املوزعون  سيبدأ  (د) 

حاضنهم  إرشاف  تحت  الجديد  املوزع  لنظام  وسيخضعون 

لغاية اآلن  الجديد وسيفقدون جميع Down-line  املكتسبة 

املوزع وال Ùكن  فيها تطوير  ثم  التي  البلدان  وذلك يف جميع 

أخدهم بع� االعتبار يف التاهل إىل Chairman’s Bonus ولكن 

.Eagle Manager كن عكس ذلك احتسابهم يف التأهيل إىلÙ

في� يخص كل  الجديد  الزبون  نشاطه بصفة  املوزع  يبدأ  (و) 

التحديات وكل الرتقيات.

(م) بالنسبة لألزواج، يفرض عىل الزوج املوزع الذي ال يود أن 

تعاد كفالته، ويود أن يكون لديه عقده لوحده، أن تكون كفالته 

مبارشة من قبل زوجه أو كافل الزوج، لكن ال يستوجب عليه أن 

(أ) و(ب) من  الفقرت�  املنصوص عليها يف  الرشوط  لكل  يويف 

هذا الفصل. 

به معرتف  منادجر  كفالته  املعادة  املوزع  يكون  عندما  (ي) 

Manager reconnu ، ويكون قد طور جيال أوال من املديرين 

 Manager موروث�  منادجر  إىل  هؤالء  يتحول  بهم،  املعرتف 

Hérités يف الجيل األول للكافل الجديد. 

 

الدولية بعد  السياسة عىل جميع االحتضانات  (أ) ترسي هذه 

22 ماي 2002. 

(ب) تتجىل إجراءات وسياسات االحتضان الدويل يف ما ييل:

ليفينك  فوريفر  Éقر  يتصل  ان  املوزع  عىل  يتع�   (1

الكائنة ببلده ويقدم طلبا باالحتضان الدويل يف  برودكتس 

البلد الذي يختاره.

2) سيتم استع�ل الرقم التعريفي للموزع يف جميع البلدان 

املستهدفة بهذا االجراء.

3) حاضن املوزع هو الشخص املشار إليه بهذه الصفة يف 

عقد الرتخيص االول املوافق عليه من طرف فوريفر ليفينك 

برودكتس.

بلده  يف  عليه  املحرز  باملستوى  تلقائيا  املوزع  سيبدأ   (4

األصيل وذلك يف جميع البلدان التي بارش فيها االحتضان.

بفضل  أعىل  مستوى  إىل  أع�ل  صاحب  يتأهل  عندما   (5

نقاط الرصف املكتسبة يف بلد واحد، Ùر مبارشة إىل املستوى 

باقي  يف  فقط  شهر  بعد  املستوى  بنفس  ويحظى  األعىل. 

بلدان،  عدة  يف  الرصف  نقاط  اكتسب  إذا  لكن،  البلدان. 

يرتقي إىل املستوى األعىل يوم 15 من الشهر املوايل.

6)عندما يكون صاحب األع�ل دون مستوى املدير يف بلده 

بلد آخر،  املدير، يف  رتبة  أي  املستوى،  األصيل، ويبلغ هذا 

ويكتسب  تأهله  شهر  خالل  نشيطا  يكون  أن  عليه  يجب 

يف  سواء  املدير  وغ§  شخصية  نقطة رصف   25 األقل  عىل 

بلده األصيل أو يف بلد تأهيله لO يحظى Éستوى املنادجر 

املعرتف به.

7) عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم مقر بلده 

األول ويتم تسجيله يف مقر البلد الجديد. 

 

عقد  فسخ  بخصوص   Lنها التنفيذية  اللجنة  قرار  يعترب 

أو  عالوات  ضبط  أو  حساب  إعادة  أو  رفض  او  الرتخيص 

كانت  كيف�  مكافأة  أية  أو  تعويضات  او  رصف  نقاط 

يف  أو  أنشطة  يف  موزع  تورط  او  التزام  نتيجة  طبيعتها 

إه�الت تتناىف مع مبادئ سياسة الرشكة. تطبق عىل سلوك 

الرشكة  احرتام سياسة  الناتج عن عدم  او  اإلداري  االه�ل 

للعقد  فسخ  عنها  يرتتب  ان  وÙكن  صارمة  عقوبات 

ومتابعات قضائية بسبب االرضار الناتجة عن ذلك.

وتحمل  الفسخ  موضوع  املحظورة  االنشطة  تشمل 

الحرص  ال  املثال  سبيل  املرتتبة عىل  االرضار  عن  املسؤولية 

الحاالت التالية:

(أ) االحتضان املغشوش: ال يجوز للموزع احتضان أفراد قبل 

ويوقعوا  املستقل  املوزع  قانون  ضوابط  عىل  يطلعهم  أن 

املغشوش  االحتضان  Ùنع  بالتوزيع،  الرتخيص  عقد  عىل 

احتضان  نية  او  االحتضان  أو  موزع�،  يصبحوا   Oل ألفراد 

أفراد خيالي� كموزع� أو زبناء (موزع� أو زبناء "أشباح" 

بغاية التأهل والحصول عىل عالوات.

منتجات  يطلب  ان  للموزع  يجوز  ال  العالوات:  (ب) رشاء 

أكX م� هو رضوري لتلبية احتياجاته البيعية الفورية وال 

Ùكن رشاء منتجات إضافية إال بعد بيع 75 % من املخزون 

أو استهالكه أو استع�له. Ùنع منعا كليا عىل املوزع� رشاء 

منتجات او تشجيع موزع� آخرين عىل رشائها فقط بهدف 

الحصول عىل العالوات وال يجوز لهم استع�ل أي وسيلة 

منها  القصد  يكون  اسرتاتيجية  رشاءات  بواسطتها  تنجز 

تستعمل  ال  والعالوات يف ح�  املكافآت  الزيادة يف حجم 

هذه املنتجات من طرف املوزع بطريقة صحيحة. وللتاكد 

من عدم وجود أي فائض يف املخزون:

كانت  منتجات  بطلب  تقدم  موزع  كل  عىل  يتع�   (1

موضوع طلب سابق أن يديل للرشكة Éا يثبت ويؤكد ان 75 

% من الطلب السابق املتعلق بهذا املنتج قد تم بيعه او 

Éستندات  االحتفاظ  املوزع�  عىل  ويتع�  استع�له. 

هذه  مراقبة  للرشكة  وÙكن  الشهرية  للمبيعات  صحيحة 

يجب  أنه  عىل  عالوة  صحيح.  طلب  Éوجب  املستندات 

التوفر واالحتفاظ بتقارير االحصاء الشهري.

خالل  Éرونة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  ستتعامل   (2

تطبيقها لقواعد رشاء املنتجات يف حالة الفسخ غ§ انها لن 

تشرتي ولن تقوم بتعويض منتجات ثم معاينة استهالكها أو 

أو  املبيعة  املنتجات  كمية  تزييف  شان  ومن  بيعها. 

املستهلكة املرصح بها بهدف االرتقاء إىل مستوى اعىل يف 

الخطة التسويقية ان يكون سببا يف الفسخ.

كمية  تجاوز  عىل  آخر  تشجيع  من  موزع  كل  ملنع   (3

املخزون ستعمل الرشكة عىل استعادة جميع املكافآت من 

واملتعلقة  للعقد  الفاسخ  للموزع  التابعة   la Up-line

باملنتجات التي تم إرجاعها من طرف هذا االخ§.

عىل     الحصول  للموزع  يجوز  ال  بالتفويض:  رشاء  (ت)    

املنتجات باسم آخر غ§ اسمه الشخيص.

بأي حال من األحوال  البيع ملوزع~ فوريفر. ال يحق  (د) 

للموزع أن يبيع منتجاته ملوزع� آخرين، باستثناء املوزع� 

الذين كفلهم هو، ويبيع لهم بسعر الجملة، ال أقل. كل بيع 

سواء  باتا،  منعا  ممنوع  املوزع�  ب�  مبارش  غ§  أو  مبارش 

الناجمة  الرصف  نقاط  كل  وتلغى  املشرتي.  أو  البائع  عىل 

عن بيع مزيف وال تحسب ملنح صفة موزع نشيط وال يف 

هذا  وعىل  التسويق.  خطة  يف  أعىل  ملراتب  التأهيالت 

األساس، يعاد النظر يف نقاط الرصف إذا ما تب� هذا األمر.

(و) ال يحق للموزع  أن Ùارس نشاطات ممنوعة ك� هي 

مذكورة يف الفقرات 17.10 و19.02 من هذه السياسة.

(م) ال يحق للموزع  أن يظهر باسم رشكة أخرى :ارس البيع 

املبارش أيضا وال يسمح له أيضا أن يرشك اسمه أو صورته 

مع إحدى أدواتها الرتويجية.

به  يسلك سلوكا غ§ الئق Ùس  أن  للموزع   يحق  (ي) ال 

عمدا صورة الرشكة ويلطخها بوضوح بعدم احرتام سياستها 

وأخالقيات املهنة.

(خ) البيع باملتاجر:

1) برصف النظر عن االستثناءات املنصوص عليها يف الجزء 

أسفله، ال يجوز للموزع ان يبيع منتجات الرشكة Éتجر او 

باملتاجر  او  املستعملة  السلع  بسوق  أو  مقايضة  Éحل 

العسكرية او باملعارض أو بأي مكان مشابه، إال أنه Ùكن 

اعتبار العروض التي تقام ملدة تقل عن أسبوع يف السنة ويف 

لفائدة  بها  الس�ح  مؤقتة وال Ùكن  كأنشطة  املحل  نفس 

املنادجر املسجل� بسجل التجارة والرشكات وبعد الحصول 

عىل موافقة املقر.

2) يجوز للموزع� أصحاب وكاالت الخدمات أو صالونات 

بعرض  الرياضة  نوادي  أو  التجميل  صالونات  أو  الحالقة 

موافقة  عىل  الحصول  بعد  مؤسساتهم  يف  املنتجات  وبيع 

مقر الرشكة، غ§ انه ال يسمح بإظهارها خارجا او بوضعها 

بهدف  املوزع�  هؤالء  طرف  من  الزجاجية  الواجهات  يف 

الرتويج ملنتجات الرشكة.

3) ال يجوز للموزع أن يبيع أو يسوق منتجات فوريفر إال 

يف مغلفاتها األصلية ويسمح بالرتويج للمنتجات باملطاعم 

حيث Ùكن تقدÙها يف كاس أو بكميات صغ§ة.

(د) استع}ل مستندات غç مسموح بها: يخضع استع�ل او 

االدوات  او  املساعدة  البيع  وسائل  جميع  بيع  او  استحداث 

للموافقة  برودكتس  لفينك  فوريفر  توفرها  التي  تلك  باستثناء 

املسبقة والكتابية للرشكة.

(ذ) البيع عرب االنرتنيت: ال يجوز ملوزع أن يبيع املنتجات من 

محالت  خالل  من  او  االنرتنيت  عىل  التسويق  قنوات  خالل 

العلني، مثل  للمزاد  تجارية عىل اإلنرتنت أو من خالل مواقع 

...Jumia.ma  أو Avito (ليس حرصا)

(ر) البيع لآلخرين من أجل إعادة البيع: ال يجوز ملوزع ان يبيع 

ألي شخص منتجات فوريفر ليفينك برودكتس قصد إعادة بيعها 

منتجات  ببيع  آخرين  أشخاصا  يكلف  أن  يف  الحق  له  وليس 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ز) احتضان موزعي فوريفر لفينك برودكتس يف رشكات أخرى: 

ال يجوز ملوزع (سواء بطريقة مبارشة او غ§ مبارشة) االتصال 

فوريفر  من  موزع  وقبول  واحتضان  وتسجيل  وإقناع  والت�س 

ليفينك برودكتس وزبون من فوريفر ليفينك برودكتس او أي 

خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  زبونا  او  موزعا  كان  شخص 

االثني عرش شهرا (12) لحساب رشكته للبيع املبارش وال يجوز له 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر لفينك برودكتس.

موزع�  أهمية  من  ويقلل  ينتقص  أن  ملوزع  يجوز  ال  (س) 

آخرين ومن منتجات/خدمات فوريفر ليفينك برودكتس ومن 

خطة التسويق وخطة التعويضات ومن موظف� فوريفر ليفينك 

برودكتس لدى موزع� آخرين وأطراف أخرى. وينبغي تقديم 

أي اسئلة أو اقرتاحات أو تعليقات بخصوص هذه املسألة كتابة 

ومبارشة إىل مكاتب رشكة فوريفر ليفينك برودكتس وحدها.

(ش) إدعاءات عالجية: ال يجوز ألي موزع استع�ل ادعاءات 

خصائص  بشأن  الرضر  بانعدام  واملتعلقة  مداوية  و  عالجية 

الترصيحات  أو  التأكيدات  إال  استع�ل  Ùكن  وال  املنتجات 

املعتمدة رسميا من قبل فوريفر ليفينك برودكتس أو الواردة يف 

الوثائق الرسمية لفوريفر ليفينك برودكتس وال يجوز ألي موزع 

أن يعلن بان منتجات فوريفر ليفينك برودكتس تفيد يف عالج 

ووقاية وتشخيص ومعالجة أي مرض كيف� كان نوعه. Ùنع منعا 

ليفينك  فوريفر  منتجات  بشأن  طبي  طابع  ذو  تأكيد  أي  باتا 

برودكتس ويجب عىل املوزع� أن يطلبوا من كل زبون يخضع 

لعالج طبي أو ملتابعة طبية أن يستش§ طبيبه قبل تغي§ نظامه 

.Lالغذا

املحرز  للدخل  إثارة  كل  باتا  منعا  Ùنع  العائدات:  إثارة  (ص) 

عليه أو إبراز مضلل للدخل ما � يتم الحصول عىل إذن خطي 

املايل  النجاح  يعتمد  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  مسبق 

للموزع كليا عىل جهوده الفردية وعىل تفانيه يف العمل وعىل 

مجموعته  به  يفيد  أن  استطاع  الذي  والغرشاف  التكوين 

ونشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

(ض) م}رسة النشاط بالنيابة: ال يجوز عقد الرتخيص وجميع 

كان من  أو  بالنيابة  انشأ  الناتجة عنه متى   les Down-lines

آثاره مزاولة النشاط بالنيابة سواء كان ذلك عن قصد أو عن غ§ 

اللجنة  قبل  من  التسوية  إعادة  عنه  يرتتب  ما  وهو  قصد 

التنفيذية وفقا لسياسة الرشكة.

(ط) تصدير املنتجات: يجوز للموزع رشاء منتجات الستع�لها 

يف مجال نشاطه التجاري والستهالكه الشخيص من البلد الذي 

تم به رشاء املنتج وال يجوز له رشاء املنتجات قصد تصديرها إىل 

بلد خارج البلد الذي اشرتيت منه يف حالة االستع�ل الشخيص 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  وكاالت  به  توجد  ال  ببلد  والعائيل 

وبعد موافقة خطية من املقر األمريO املتواجد بسكوتسديل، 

أريزونا.

(ر) تخفيض أسعار البيع: ال Ùكن للموزع أن يخفض سعر البيع 

املنصوح به بأي حال من األحوال. فمثال ال Ùكن أن يتفق بعض 

املوزعون عىل سعر ما، أو يخفضونه بعملية حسابية ما.

(ز) ال Ùكن بأي حال من األحوال أن يحاول املوزع أن يدفع 

وقف  أو  عقده،  فسخ  عىل  إرغامه  أو  إقناعه  أو  آخر  باملوزع 

نشاطه، أو حتى تخفيض وت§ته.  

 

تعاقدية  عالقة  برودكتس  ليفينك  بفوريفر  املوزع  عالقة  (أ) 

ووحدهم األفراد الراشدون الذين ترتاوح أع�رهم ب� 18 سنة 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  توقيع عقد مع  يستطيعون   Xأك أو 

ليصبحوا موزع�.

   Ù (1)كن للموزع ، مع االستيفاء لبعض الرشوط، أن يسجل 

رشكة مل�رسة نشاط فوريفر. يجب أن يكون املالك األسايس هو 

املس§ األسايس أو املدير أيضا. عليه أن Ùلك عىل األقل %50 من 

أن  Ùكن  التجاري").  ("الكيان  ييل  في�  املس�ة  الرشكة  أسهم 

يظهر اس� املالك� يف العقد الذي يربطه� بفوريفر، لكن فقط 

عندما يسمح قانون البلد بذلك، وتوافق عليه فوريفر، وعليه� 

اليومي  التسي§  يف  مبارشة  كاله�  ينشطا  أن  الحال  تلك  يف 

للرشكة. وباإلضافة إىل عقد التوزيع، يجب عىل املالك األسايس 

منه يف  العقد وهو جزء  يكمل  استبدايل  أن Ùيض عىل ملحق 

نفس الوقت، مع التأكيد عىل القانون الذي يس§ عليه الكيان 

التجاري.

الجوانب  عن  الوحيد  املسؤول  هو  التجاري  الكيان   (2)    

القانونية واملالية والرضيبية، وكل جانب آخر يتعلق بتأسيسه أو 

بترصيح  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  وتنفي  املستقبل.  بس§ه يف 

وتعترب  الكيان،  بهذا  يتعلق  في�  والتزام  مسئولية  كل  واضح 

تأسيس هذا  الذي قرر  أنه هو  الوحيد Éا  املسئول  املدير هو 

تجارة.  شكل  يف  أع�ل  كصاحب  نشاطه  وم�رسة  الكيان، 

وليست فوريفر مؤهلة يف أي حال لتقديم نصائح لهذا الكيان 

الذي أسسه املوزع  في� يتعلق بالرضائب واملحاسبة والقانون 

مل�رسة نشاطه.

   (3) ال تتحمل فوريفر ليفينغ برودوكتس مسؤولية الخسائر 

املبارشة وغ§ املبارشة التي يتكبدها املوزع عندما يسجل نفسه 

بصفة رشكة.    

ملزم �Éرسة  بائعا مستقال. وهو  األع�ل  يعترب صاحب  (ب) 

وÉبادئ  بالرشكة  يربطه  الذي  التوزيع  لعقد  وفقا  نشاطه 

سياستها وقانون السلوك املهني املعتمد واملطبق يف البلد الذي 

ينشط فيه.

مؤسسها  عىل  برودكتس  ليفينغ  فوريفر  رشكة  ترتكز  (ج) 

األسايس، أي صاحب األع�ل الذي يظهر اسمه عىل عقد التوزيع 

املسجل لدى مقر فوريفر.

في� يخص األزواج، إذا قرر أحده� أن يكون لديه عقد توزيع 

لوحده، عليه أن يكفل مبارشة من طرف زوجه أو من كافل هذا 

األخ§.  

(د) كل صاحب أع�ل مسئول عن التسي§ األخالقي لنشاطه مع 

تستعمل  أن  حرصا،  ليس  لكن  بالضبط،  يعني  وهذا  فوريفر. 

عائلته بصفة غ§ رشعية وغ§ قانونية معلومات اكتسبتها من 

عىل  للتعدي  وتستعملها  األع�ل،  صاحب  من  قربها  جراء 

مرتبطة  مزايا  عىل  للحصول  أخالقياتها  وقانون  الرشكة  سياسة 

قواعد  األع�ل  صاحب  يحرتم   � إذا  ما  حال  ويف  بالنشاط. 

السلوك األخالقي وهو يقوم بنشاطه، Ùكن أن يفسخ عقده. 

(ه) يف حالة ما إذا قام صاحب أع�ل من فرع أدU بكفالة زبون 

جديد يف بلد أجنبي و� يتم اعت�د رقم تسجيله يف ذلك البلد، 

يقبل  أن  بالتايل  وعليه  البلد،  نقس  يف  تلقائيا  االعت�د  سيتم 

الرشكة يف هذا  لسياسة  بها محليا، ويخضع  املعمول  بالقوان� 

ليفينغ  فوريفر  تقبل  النزاعات.  بفك  يتعلق  في�  املجال، 

برودوكتس بيع املنتجات لصاحب األع�ل ودفع العموالت ك� 

هو مسطر يف خطة التسويق، برشط أال يخالف صاحب األع�ل 

القواعد املنصوص عليها يف عقد توزيعه.  

وفقا  أع�له  يدير  أن  عليه  ويتع�  مستقال  بائعا  املوزع  يعترب 

لبنود عقد الرتخيص بالتوزيع ولضوابط سياسة الرشكة املعمول 

بها يف البلد الذي يطور فيه نشاطه.

أال  برشط  الخاصة،  التجارية  تقنياته  يطور  أن  للموزع  Ùكن 

أو  البلد  أو  للرشكة،  الداخيل  والنظام  للقوان�  خرقا  تشكل 

املقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها.

إال  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  توزيع  عقد  بتحويل  يسمح  ال 

توافق فيها الرشكة. ولO يحرتم  التي  الحالة  باستثناء  بالوراثة، 

هذا البند :ام االحرتام، تعترب الرشكة أن تغي§ امللكية يف إطار 

حاالت  من  حالة  مضمونها،  يف  التوزيع  عقد  ويدرج  رشاكة 

التحويل التي تستوجب موافقتها املكتوبة.

مبارشة،  غ§  أو  مبارشة  بصفة  كافله  يغ§  أن  للموزع  يحق  ال 

الحالية.  الرشكة  سياسة  يف  عليها  املنصوص  الحاالت  باستثناء 

مع  أمضته  توزيع  عقد  أول  برودوكتس  ليفينغ  فوريفر  تعترب 

املوزع هو العقد الصحيح، وكل ما يأq بعده ملغى قانونا.

وبغض النظر عن االستثناءات الواردة يف سياسة الرشكة، ال يحق 

للموزع تغي§ الحاضن بشكل مبارش أو غ§ مبارش ولن تعرتف 

الذي  األول  الرتخيص  بصحة  سوى  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

سيتم  التي  الرتخيصات  كل  رفض  سيتم  وبالتايل  املقر  يتلقاه 

تلقيها الحقا.

عندما يغ§ املوزع بلد إقامته، عليه أن يعلم فوريفر لO يتم 

القيام بتغي§ مكان إقامته، وتسجيله يف بلده الجديد. 

أخطاء او تساؤالت: إذا كانت لدى املوزع تساؤالت بخصوص 

عالواته وبخصوص تقارير أنشطة أعدها ses Down-lines، أو 

بخصوص تحمالت أو تغي§ات، أو إذا كان يعتقد أن خطأ ارتكب 

بخصوص هذه العنارص، فيجب عليه : 

يوما   (60) ست�  اجل  داخل  برودكتس  ليفينك  فوريفر  إخبار 

بعد تاريخ حدوث الخطأ أو الحادث املذكور وال تتحمل فوريفر 

ليفينك برودكتس مسؤولية أي خطأ أو إغفال أو أي مشكل � 

يتم اإلبالغ عنه خالل أجل ست� (60) يوما املذكورة. 

الفسخ من طرف املوزع.

يحمل  خطي  طلب  بتقديم  ترخيصه  فسخ  للموزع  يجوز  (أ) 

ويدخل  الرتخيص.  يف  املذكور  الثا*  الشخص  وتوقيع  توقيعه 

هذا  عىل  املقر  موافقة  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الفسخ 

الطلب ويرتتب عن كل فسخ للرتخيص فقدان املوزع ملستواه 

املكتسبة Éا يف  التسويق ولجميع املجموعات  الحايل يف خطة 

ذلك تلك املكتسبة بالبلدان االجنبية.

(ب) Éجرد فسخ عقد املوزع فسيعترب زوجه(ها) عند االقتضاء 

كأنه فسخ عقده أيضا.

(ت) يجوز للموزع بعد مرور سنة أن يسجل نفسه من جديد 

رشيطة أن يقبل طلبه من طرف املقر. وÉوجب هذه املوافقة، 

سيستأنف املوزع نشاطه Éستوى "موزع جديد" بدون اسرتجاع 

.Down-line فريقه السابق ضمن

(د) إذا كان  املوزع الفاسخ لعقده مديرا معرتف به، وÙلك يف 

فروعه الدنيا مديرين معرتف بهم، يصبحون مديرين موروث� 

لدى كافلهم الجديد.

 مربرات الفسخ.

الوطنية  االمتيازات  لجميع  نهاية  وضع  بالفسخ  يقصد  (أ) 

التعاقدية ملوزع فوريف§ لفينك برودكتس،  والدولية والحقوق 

بالتايل عن  Éا يف ذلك امتياز رشاء وتوزيع املنتجات وسيرتتب 

الفسخ عدم إمكانية تحصيل العالوات واملشاركة يف أي برنامج 

آخر من برامج العالوات التي وضعتها الرشكة.

(ب) يجب عىل املوزع الذي تم فسخ عقده أن يسدد للرشكة 

أو يعيد لها أو يعوضها عن أي مكافأة أو منحة أو منتجات أو 

عالوة تلقاها من الرشكة ابتداء وبعد تاريخ األنشطة سبب هذا 

الفسخ، وذلك بناء عىل طلبها. بعد استخالص جميع التكاليف 

واألرضار الناجمة عن سلوك املوزع الذي يفسخ ترخيصه، سيتم 

يف  املوايل  للموزع  الفسخ  بسبب  املفقودة  العالوات  دفع 

مجموعة Up-line رشيطة عدم مخالفته لسياسة الرشكة.

(ت) Ùكن للموزع الذي فسخ عقده بعد مرور سنة أن يقدم 

من جديد طلب ترخيص رشيطة موافقة مكتب املقر الرئييس. 

Éستوى  نشاطه  املوزع  سيستأنف  املوافقة،  هذه  وÉوجب 

ضمن  السابق  فريقه  اسرتجاع  بدون  جديد"  "موزع 

.Down-line

(د) التعليق وضعية مؤقتة Ùنع املوزع من التقدم بطلب الرشاء 

كفالة  وال  العموالت  عىل  الحصول  Ùكنه  وال  الرشكة،  لدى 

أصحاب أع�ل جدد.

(ه) تحجز فوائد ومنح املوزع املعلق نشاطه إىل غاية الفصل يف 

أمره إما بعودته للنشاط أو توقيفه نهائيا. يف حالة عودته إىل 

يعاد  توقيفه  حالة  ويف  املحجوزة،  منحه  له  يدفع  النشاط، 

توزيعها وفقا ألحكام خطة التسويق.

(ف) عندما يكون املوزع املوقوف أو املستقيل مديرا معرتف به 

مديرين  يصبحون  بهم،  مديرين معرتف  األول  ولديه يف جيله 

موروث� لكافل املوزع.  

 نظام خاص باستخدام اإلنرتنيت.

(أ) بيع املنتجات عىل اإلنرتنيت. Ùكن لكل صاحب أع�ل أن 

لكن  الرشكة  ملنتجات  للرتويج  انرتنيت  موقع  لديه  يكون 

Éوافقتها (FLP 360)، ويكون له رابط مبارش مع موقع الرشكة 

تلك  الرشكة  وتلبي   .(www.foreverliving.fr) الرسمي 

صاحب  موقع  من  يخرج  ال  الزبون  لكن  مبارشة،  الطلبات 

األع�ل. وتريد الرشكة من هذا أن تحافظ عىل جودة منتجاتها 

من جهة، وصحة العالقة ب� صاحب األع�ل وزبونه أيضا. وال 

موقع  عرب  فوريفر  منتجات  يبيع  أن  األع�ل  لصاحب  يسمح 

مستقل.

(ب) ال يسمح بكفالة صاحب أع�ل جديد عرب االنرتنيت، مثال 

الرسمي  الرابط  أو  الوثيقة  باستثناء  إلكرتونية  وثيقة  أن Ùيض 

املوجود عىل موقع الرشكة

   .www.foreverliving.fr

(ج) كل املواقع األخرى التي Ùكن أن يروج من خاللها صاحب 

قانونية  أن تكون  بها برشط  الرشكة مسموح  األع�ل ملنتجات 

وموافقة لسياسة الرشكة والسلوك املهني. 

 Forever Living" اسم  باستخدام  للموزع�  يسمح  ال  (ث) 

Products" أو عالماتها التجارية املسجلة األخرى او تسمياتها 

أو  نسخ  أو   (URL) مجال  واسم  منتج،  أي  اسم  او  التجارية 

استخدام دعامات.

يضلل  أن  شانه  من  ما  وكل  مصدرها)  كان  (كيف�   FLP

املستخدم أو يدفعه لالعتقاد بأن املوقع االلكرتو* للموزع هو 

 FLP منتجات  أس�ء  فروعها.إن  احد  موقع  أو   FLP موقع 

ملكية حرصية لفوريفر ليفينك برودكتس وال Ùكن استخدامها 

من طرف أي نوع كروابط ألغراض تجارية او أي استخدام آخر 

لـ  موزع  بأي  الخاص  املوقع  يش§  أن  ويجب  به.  مرخص  غ§ 

لفوريفر  مستقال  موزعا  Ùثل  كونه  إىل  واضح  بشكل   FLP

ألي  أو  للرشكة  وكيال  ليس  املوزع  هذا  وان  برودكتس  ليفينك 

فرع من فروعها عرب العا�.

(ج) يجب أن يتوفر املوزعون يف مواقعهم اإللكرتونية عىل رابط 

املوقع  وهو  الرسمي،  برودكتس  ليفينك  فوريفر  Éوقع  مبارش 

هو:  وعنوانه  برودكتس  ليفينك  فوريفر  وتديره  أنشأته  الذي 

باملوقع  مبارش  رابط  إىل  باإلضافة   ،www.foreverliving.fr

 .www.fvd.fr :اإللكرتو* التحاد البيع املبارش

املوزع�  مواقع  جميع  ترتبط  ال  وأن  تحيل  أال  يجب  (ح) 

فوريفر  لعالمة  الحاملة  واملنتجات  بالرشكات  إال  املستقل� 

ليفينك برودكتس ك� يجب أال يكون محتواها مخالفا لآلداب 

العامة. 

للموزع�  اإللكرتونية  باملواقع  يسمح  اإللكرتو::  اإلشهار  (خ) 

تلك  او  الرشكة  من طرف  عليها  املوافقة  التي :ت  املستقل� 

التي يتم :ثيلها، برتخيص من الرشكة، بواسطة الفتة إلكرتونية 

التوجيهية  للمبادئ  وفقا  إشهاري  Éلصق  او  االنرتنيت  عىل 

للرشكة املتعلقة باإلشهار ويجب أن تخضع الالفتات اإللكرتونية 

وامللصقات اإلشهارية ملوافقة للرشكة قبل نرشها عىل اإلنرتنيت 

ك� يجب أن توفر للمستخدم رابطا باملوقع االلكرتو* للرشكة 

عىل  مسبقا  الحاصل  املستقل  للموزع  االلكرتو*  باملوقع  او 

مبادئ  احرتام  إلكرتو*  إشهار  أي  يف  ويشرتط  الرشكة.  موافقة 

سياسة الرشكة بشأن القوان� املنظمة للرتويج واإلشهار. 

تسوية النزاعات:

(أ) إذا تعذر حل خالف او مطالبة لها صلة بالعالقة ب� املوزع� 

املفاوضات،  برودكتس عن طريق  ليفينك  فوريفر  أو Éنتجات 

فإن الرشكة واملوزع� يوافقان عىل وجوب تشجيع اتخاد قرار 

تكلفة.  وبأقل  ورسيع  فعال  بشكل  وذلك  اإلمكان  قدر  عادل 

الكائنة  االخالقية  اللجنة  تحكيم  إىل  اللجوء  Ùكنهم  وبالتايل 

الخاصة  للوساطة  املشرتكة  اللجنة  و/أو  فرنسا  فوريفر  برشكة 

دي  إيل  بجهة  الكائن  املبارش  البيع  اتحاد  لدى  املبارش  بالبيع 

فوريفر  طرف  من  املعتمدة  الكتابية  للمساطر  وفقا  فرانس 

فإن  النزاع،  استمر  وإذا  النزاعات.  حل  يف  برودكتس  ليفينك 

جمعية  عىل  إحالته  عىل  إرادته�  Éحض  يوافقان  الطرف� 

التحكيم 

« la Fédération de la vente directe» من أجل إصدار قرار 

تحكيمي ، وذلك طبقا للمساطر الكتابية املعتمدة من فوريفر 

عقد  يكون  أن  يجب  النزاعات.  تسوية  يف  برودكتس  ليفينك 

ترخيص املوزع املستقل مطابق لقوان� بلد إقامته.

 تفويت بوصية 

بالتوزيع إال يف حالة  أ) ال يجوز نقل او تفويت عقد ترخيص 

الوفاة أو اإلنفصال القانو* أو الطالق.

تحمل  والتي  املوزعون  عن  الصادرة  الطلبات  كل  (ب) 

إمضاء شخص�، مه� كان تاريخ اإلمضاء، تعترب فاتحة لحق 

امللكية املشرتكة ويبقى الحق كامال للباقي عىل قيد الحياة 

من االثن�. وإن كان الرشيكان يعيشان يف وضعية رشاكة 

األمالك، فإن الحق يبقى أيضا للباقي عىل قيد الحياة من 

التأكد  بعد  التوزيع  االثن�. وعىل هذا، تحول ملكية عقد 

من وفاة أحد الرشيك� أو الزوج� مبارشة وتلقائيا للباقي 

عىل قيد الحياة. وتطبق هذه األحكام مه� كانت توصيات 

املتوىف يف وصيته، إن ترك وصية. وهذا يعني من جهة أخرى 

مع  مشرتك  توزيع  عقد  عىل  شخصان  Ùيض  عندما  أنه 

بعد  املتبقي  باملوزع  تعرتف سوى  ال  الرشكة  فإن  فوريفر، 

وفاة األول. وإذا رفض املوزع هذه الرشوط، عليه أن يتصل 

وعىل  بها.  األخذ  Ùكن  وإذا  حاجاته  عن  ويعرب  باملقر 

عقد  يف  تغي§  إحداث  Ùكن  ال  أنه  يعلموا  أن  املوزعون 

فراق رشعي  أو  إذا حدث طالق  إال  الحياة،  التوزيع مدى 

وقانو* من نوع آخر.

املوزع وحده عىل عقد توزيع  إذا أمىض   (ج) يف حال ما 

وأمىض بصفته شخصا متزوجا، فإن الرشكة تعتربه محكوما 

باستثناء  كامال،  القانون  وتطبق  املشرتكة  امللكية  بقانون 

األشخاص الذين تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.

يحمل  وال  أعزب  شخص  Ùضيه  الذي  التوزيع  عقد  يعترب 

إمضاء شخص ثا*، يعترب عقدا لشخص أعزب ويطبق عليه 

قانون الرشكة بهذه الصفة.

(أ) في� يخص عقد التوزيع لشخص أعزب، عىل هذا األخ§ أن 

يكون لديه وصية أو " وصية ثقة".

(ب) تعترب الرشكة الحقوق غ§ املقسومة مع الحق للباقي عىل 

قيد الحياة و"أم� الوصية" كوسيلة رشعية لتحويل عقد توزيع 

فوريفر يف حال وفاة صاحب أع�ل. وهي وسيلة تسمح بذلك 

أي  أو  الحياة  قيد  عىل  الباقي  كان  سواء  للمستفيد،  التحويل 

شخص آخر، دون اللجوء إىل إجراءات التوريث.

(ت) يف حال تسجيل العقد يف شكل رشكة، فإن وفاة صاحب 

األع�ل ال يؤثر عىل التعاقد مع الكيان التجاري، طاملا امتثلت 

بفتح رشكات  يتعلق  في�  فوريفر  سياسة  لقواعد  الرشكة  تلك 

أن  Éجرد  ساريا  التحويل  ويعترب  فوريفر.  منتجات  لتسويق 

فوريفر  مقر  إىل  الوراثة  تؤكد  التي  الرسمية  الوثائق  ترسل 

وتصادق عليها هذه األخ§ة.

(د) خالل الستة أشهر التي تتبع وفاة املوزع، يعلم املوزع 

الباقي عىل قيد الحياة، أو املدير أو املمثل القانو* للرشكة، 

التي يجب تقدÙها  الوثائق  بالوفاة. وتتمثل  يعلم فوريفر 

يف: نسخة من شهادة الوفاة موثقة ومصادق عليها, نسخة 

املحكمة  من  أمرا  أو  ثقة"  صية   " أو  الوصية  من  موثقة 

يسمح بتحويل عقد التوزيع لوريث مع� اسميا. وبعد ستة 

أشهر من الوفاة، تقوم فوريفر Éحو اسم املوزع من عقد 

يجب  فسخه،  و/أو  العقد  تعليق  يتم  ال   Oول التوزيع. 

املطلوبة.  الوثائق  كل  وتقديم  املناسب  الوقت  يف  إعالمها 

وإذا تعذر تقدÙها يف وقتها ألسباب معقولة ومقبولة، Ùكن 

منح مدة إضافية بتقديم طلب خالل األشهر الستة وليس 

بعدها. وتحتفظ فوريفر بحق منح مكافآت ومزايا املوزع 

املتوىف لوريثه أو ملدير رشكته أو ممثله الرشعي، يف انتظار 

جمع كل الوثائق الرضورية. 

إال  التوزيع  بعقد  املرتبطة  الحقوق  توريث  Ùكن  ال  (ج) 

باستيفاء الرشوط التالية:

 (1) أن يفي الوارث بكل الرشوط املطلوبة لدى املوزع.

 É (2)ا أن الوريث إنسان راشد سنا، ففي حالة ما إذا كان 

الورثة أطفال قرص، يجب أن يع� قاtا وصيا أو وكيال عنهم. 

ويف حالة تعي� هذه الوكيل، يجب أن ترسل نسخة إىل املقر 

ويجب أن تكون واضحة يف تعيينه، والس�ح له بالتعامل 

مكان املوزع وبداله، ويأخذ بذاته صفة املوزع. ويتم هذا 

فوريفر  وتصدر  لذلك،  املخولة  اإلدارة  طرف  من  التعي� 

موافقة خاصة لO يصبح املوزع لصالح األطفال القرص.

 (3) يحتفظ القائم بأع�ل األطفال القرص أو الوكيل بصفة 
املوزع برشط أال يخالف قوان� العقد ورشوطه، وهذا إىل 

أن يبلغ األطفال سن الرشد. لكن الوكيل يحتفظ بصفته إىل 

أن يصدر يف ذلك  بأخذ مكانه وبعد  الورثة  أحد  يقبل  أن 

حك� قانونيا من املحكمة أو اإلدارة املخولة. 

(4) ولO يكون القائم بأع�ل األطفال القرص أو وكيلهم ممتثال 

لقوان� الرشكة ورشوط عقد التوزيع، سواء كان قاtا بأع�ل أو 

زوجا عليه أن يكون يف نفس الوقت مسؤوال عىل الفوائد التي 

يتلقاها املستفيد الذي يكون تحت مسؤوليته (القارص، الزوج، 

الزوجة...).                  

كل خرق ملبادئ الرشكة من قبل أحد األشخاص املذكورين أعاله 

يؤدي إىل فسخ عقد التوزيع.

(5) صفة املوزع تحول وراثيا إىل أن يبلغ رتبة املدير يف خطة 

التسويق. لكن، املنح ورشوط اكتساب مكافآتهم تبقى هي تلك 

التي كان يخضع لها املوزع املتوىف. كل املديرون الذين كفلهم 

املوزع يصبحون مديرين موروث� ك� تنص عليه املادة 5.04

نفس  الوكيل  يرث   ،Uأد رتبة  يف  املتوىف  املوزع  كان  وإذا  (ه). 

الرتبة.

(ف) يف حال ما إذا أمىض املوزع وحده عىل عقد توزيع وأمىض 

بقانون  محكوما  تعتربه  الرشكة  فإن  متزوجا،  شخصا  بصفته 

امللكية املشرتكة وتطبق القانون كامال، باستثناء األشخاص الذين 

تزوجوا تحت قانون امللكية املنفردة.         

نقل الحقوق عىل إثر الطالق 

عملية  خالل  او  الطالق  مسطرة  خالل  الرشكة،  ستستمر  (أ) 

دفع  يف  الزوجية،  املمتلكات  قسمة  تسبق  التي  التفاوض 

األداءات للموزع املسجل (املقيد األول) ك� يف السابق.

(ب) يف حال طالق او انفصال قانو*، Ùكن التفاق حول قسمة 

املمتلكات الزوجية، إذا كان قابال للتطبيق قانونا، ان يحدد أي 

إليه الرتخيص ومع ذلك ال Ùكن قسمة عقد  الطرف� سينتقل 

إال   la Down-line باالحتفاظ ب الس�ح  الرتخيص وال Ùكن 

إنشاء  يختار  أن  اآلخر  للطرف  وÙكن  راشد.  شخص  لفائدة 

مع  بلغه  الذي  املستوى  بنفس  االحتفاظ  مع  اخرى  مجموعة 

الحاضن  بنفس  يحتفظ  ان  الشخص  هذا  عىل  ويجب  زوجه 

الذي سيعترب هذا املوزع Éثابة hérité إىل ان يتاهل من جديد. 

  

ليفينك  فوريفر  تتحمل  ال  القانونية،  املقتضيات  إطار  يف 

برودكتس ومترصفوها ومس§وها ومساهموها وأجراؤها وذوو 

حقوقها ونوابها (املشار إليهم ادناه "باملعاون�") أية مسؤولية 

واألرضار  األرباح،  بخسارة  املتعلقة  املوزع�  ديون  بخصوص 

خسائر  وأية  املتعاقبة،  أو  الخاصة  أو  املبارشة  غ§  أو  املبارشة 

أخرى تلحق باملوزع� والناجمة عن:

فوريفر  مع  املوقع  بالتوزيع  الرتخيص  لعقد  املوزع  خرق  (أ) 

ليفينك برودكتس أو لسياسات ومساطر رشكة فوريفر ليفينك 

برودكتس.

(ب) لرتويج أو استغالل توزيع فوريفر ليفينك برودكتس من 

طرف املوزع واألنشطة املرتبطة بذلك.

قدمها  خاطئة  أو  صحيحة  غ§  معلومات  أو  معطيات  (ت) 

املوزع لفوريفر ليفينك برودكتس أو ملعاونيها.

(ث) بسبب إغفال املوزع إعطاء املعلومات أو الوثائق الالزمة 

لفوريفر ليفينك برودكتس لO :ارس نشاطها، Éا يف ذلك وعىل 

التسويقية  للخطة  بالنسبة  املوزع  وقبول  تسجيل  الخصوص 

لفوريفر ليفينك برودكتس ودفع عالوات املجموعة. يوافق كل 

برودكتس  ليفينك  لفوريفر  الكاملة  املسؤولية  أن  عىل  موزع 

ومعاونيها يف حال مطالبة تتعلق "بالعالقة املعنوية"، Éا يف ذلك 

عىل سبيل املثال ال الحرص، املسؤولية التعاقدية أو التقص§ية أو 

التي  املنتجات  مبلغ  تتجاوز  أن  Ùكن  وال  وتنحرص  املشرتكة، 

إلعادة  والقابلة  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  املوزع  اشرتاها 

البيع.

 القوان~ املنظمة للرتويج واإلشهار

(أ) يعترب اسم و/أو عبارة "Forever Living Products" ورمز 

ليفينك  فوريفر  من طرف  اعت�ده  آخر Ùكن  اسم  وأي   FLP

برودكتس Éا يف ذلك أس�ء منتجات فوريفر ليفينك برودكتس، 

أس�ء تجارية و/او عالمات تجارية مملوكة حرصيا للرشكة.

(ب) يجوز لكل موزع Éوجب هذا العقد، استع�ل العالمات 

وجميع  املسجلة،   FLP خدمة  وعالمات  املسجلة  التجارية 

"بالعالمات")  أدناه  إليها  (املشار  األخرى  التجارية  العالمات 

رشيطة احرتام واجبات والتزامات املوزع املنصوص عليها بعقد 

فوريفر  ومساطر  الرشكة  سياسة  وÉواد  بالتوزيع  الرتخيص 

ملكية  التجارية  العالمات  جميع  تعترب  برودكتس.  ليفينك 

Ùكن  وال  كذلك.  وستظل  برودكتس  ليفينك  لفوريفر  حرصية 

بها  املسموح  أشكالها  وفق  التجارية  العالمات  استع�ل 

واملنصوص عليها بعقد الرتخيص وÉواد سياسة الرشكة ومساطر 

فوريفر ليفينك برودكتس. وسيظل اإلذن املمنوح Éوجب هذه 

املوزع يف وضعية سليمة ويحرتم  املفعول ما دام  املادة ساري 

جميع مواد سياسة الرشكة ومساطر فوريفر ليفينك برودكتس. 

للعالمات  مالك  أنه  يدعي  أن  املوزع  عىل  Ùنع  ذلك،  ومع 

برودكتس (مثل تسجيل اسم مجال  ليفينك  لفوريفر  التجارية 

باستخدام اسم "FLP"، أو "Forever Linving Products" أو 

أي عالمة تجارية أخرى لفوريفر ليفينك برودكتس. تكتيس هذه 

ليفينك  لفوريفر  بالنسبة  قصوى  قيمة  التجارية  العالمات 

برودكتس ويتم منحها لكل موزع من اجل استخدامها رصاحة 

وفق الطرق املرخص بها.  

(ج) ال يحق ألصحاب األع�ل أن يروجوا ملنتجات فوريفر سوى 

الوسائل  عرب  أو  الرشكة يف خدمتهم  تضعها  التي  الوسائل  عرب 

التي توافق عليها الرشكة عرب أحد ممثليها أو معاونيها الرسمي� 

أداة  أي  استع�ل  عدم  األع�ل  أصحاب  يقبل  واملعتمدين. 

أو كل وسيلة ترويج أخرى ال  أو مسجلة  أو مطبوعة  مكتوبة 

:لك فوريفر ملكيتها حرصا أو قدمتها له أو وافقت عليها كتابيا. 

وبقبولهم سياسة الرشكة هذه، يقبل أصحاب العمل عدم القدح 

الدخل  أو  واملنح  التسويق  خطة  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  يف 

املمكن اكتسابه.

 

ليفينك  لفوريفر  ورسية  وحرصية  خاصة  ملكية  تعد  (أ) 

برودكتس التقارير املنجزة من طرف les down-lines وجميع 

عىل  (ليس  فيها  Éا   les lignées ومعلومات  األخرى  التقارير 

 les بيع  بشبكات  املتعلقة  املعلومات  الحرص)  سبيل 

Down-lines وكشوفات عالواتها. 

من  النوع  هذا  توفر عىل  مستقل  موزع  كل  عىل  يجب  (ب) 

املعلومات ان يعتربها معلومات خاصة ورسية وان يعمل عىل 

االحتفاظ عىل طابعها الرسي وان ال يكشف عنها لغايات غ§ 

.Down-line تلك املرتبطة بتسي§ شبكة بيعه

(ت) قد تطلعون بصفتكم موزع� بفوريفر ليفينك برودكتس 

الرسية  بطبيعتها  تعرتفون  ورسية  خاصة  معلومات  عىل 

للنشاط  بالنسبة  القصوى  وبقيمتها  البالغة  وبحساسيتها 

إىل ذلك  إضافة  برودكتس وتعرتفون  ليفينك  لفوريفر  التجاري 

بان هذه املعلومات عهد بها لكم وحدكم لسبب واحد يكمن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  منتجات  بيع  ترويج  زيادة  يف 

والتنقيب والتكوين أو احتضان أشخاص آخرين يرغبون يف أن 

برودكتس  ليفينك  فوريفر  لدى  مستقل�  موزع�  يصبحوا 

وكذلك قصد االستمرار يف بناء وتنمية نشاطكم ضمن فوريفر 

ليفينك برودكتس.

كل  أيضا  تعني  الرسية"  "املعلومة  أو  التجاري"  "الرس  (ث) 

معلومة تتضمن صيغة أو uوذجا او تجميعا أو برنامجا او آلة 

او منهجا أو تقنية أو إجراء من شأنه أن:

1) اكتسب قيمته االقتصادية (الحالية او املحتملة) لكونه 

عىل  قادرين  آخرين  أشخاص  عند  عادة  معروف  غ§ 

استغالل قيمة اقتصادية نتيجة إفشائها أو استع�لها.

2) وتتطلب تظافر الجهود وفقا للظروف قصد الحفاظ عىل 

طابعه الرسي.

(ج) ال يجب استع�ل املعلومات التي تضعها فوريفر ليفينك 

ليفينك  بفوريفر  املستقل  املوزع  إشارة  رهن  برودكتس 

فوريف§  التجاري ضمن  بنشاطه  النهوض  بهدف  إال  برودكتس 

ليفينك برودكتس.

(ح) ال يجوز ملوزع استع�ل او إفشاء او استنساخ رس تجاري او 

معلومة رسية أو تسهيل االطالع عليها بأي طريقة كانت وألي 

ليفينك  فوريفر  ضمن  املستقل�  املوزع�  باستثناء  شخص 

برودكتس رشيطة التوفر عىل املوافقة الخطية املسبقة لفوريفر 

ليفينك برودكتس.

(خ) ال يجوز ملوزع بطريقة مبارشة أو غ§ مبارشة أن يستغل 

ملصلحته  رسية  معلومة  من  أو  تجاري  رس  من  يستفيد  وان 

لتنمية  عدا  األسباب  من  سبب  ألي  الغ§  ملصلحة  أو  الخاصة 

نشاطه ضمن فوريفر ليفينك برودكتس.

الرس  وبض�ن  بالرسية  يحتفظ  أن  املوزع  عىل  يجب  (د) 

عليه  ويجب  حوزته  يف  التي  الرسية  املعلومات  أو  التجاري 

ح�يتها من كل إفشاء وسوء استخدام واختالس ومن كل ترصف 

آخر يتناىف وقوان� فوريفر ليفينك برودكتس.

(ذ) بنود اخرى تقييدية: عالقة باألرسار التجارية أو املعلومات 

إشارة  رهن  برودكتس  ليفينك  فوريفر  تضعها  التي  الرسية 

عقد  ومن  وضعيته  من  انطالقا  األخ§،  هذا  يعرتف  املوزع، 

ان  عليه  يجب  ال  أنه  برودكتس،  ليفينك  فوريفر  مع  ترخيصه 

أو  استغالل  نتيجتها  او  هدفها  يكون  بأع�ل  يبادر  أو  يقوم 

ليفينك  لفوريفر  التعاقدية  بالعالقات  اإلرضار  و  اإلخالء 

آخر  موزع  مع  ذلك  عن  ترتتب  التي  وباالمتيازات  برودكتس 

لفوريفر ليفينك برودكتس. ودون الحد من عموميات ما ييل، 

وعدم  االتصال  عدم  عىل  ترخيصه  رسيان  أثناء  املوزع  يوافق 

إلت�س وعدم إقناع وعدم تسجيل وعدم احتضان وعدم قبول 

من  وزبون  برودكتس  ليفينك  فوريفر  من  موزع  يعمل  بان 

زبونا  او  موزعا  كان  شخص  أي  أو  برودكتس  ليفينك  فوريفر 

أو   (12) شهرا  عرش  االثنى  خالل  برودكتس  ليفينك  بفوريفر 

تشجيع مثل هؤالء األشخاص عىل ترويج فرص برامج التسويق 

لحساب رشكات البيع املبارش بأي شكل من األشكال غ§ رشكة 

فوريفر ليفينك برودكتس.

(ر) ستبقى االتفاقات الواردة يف مادة "معلومات رسية" سارية 

املفعول إىل أجل غ§ مسمى. وستظل االتفاقات الواردة يف مادة 

تقييدية" سارية وتطبق طوال فرتة صالحية عقد  "بنود أخرى 

الرتخيص بالتوزيع املوقع ب� فوريفر ليفينك برودكتس واملوزع 

ثم  للموافقة)،  مسبقا  الخاضع  بالتوزيع  الرتخيص  (عقد 

 (1) سنة  انرصام  غاية  إىل  والفعيل  الشامل  بالتنفيذ  ستحتفظ 

عىل التوصل بآخر معلومة رسية أو اثنى عرش شهرا (12) بعد 

تاريخ انقضاء وفسخ هذا الرتخيص بالتوزيع.

 االحرتام، اإلستقامة، النزاهة.

ننظر بع� من الفخر كل ما أنجزناه، لكن أيضا الطريقة التي تم 

بها هذا اإلنجاز. يف الحقيقة، ما يهم فوريفر ليفينغ يف املوزعون 

الذين تتعامل معهم هو إخالصهم، واالحرتام الذي يكنونه لقيم 

نشاطا  نبني  بها  التي  لإلستقامة  و  للغ§  واحرتامهم  اإلخالص 

الرتكيز عىل دوركم يف  إىل  ندعوكم   ، مثمرا. بصفتكم موزعون 

نشاطنا  توريث  نضمن   Oل األساسية  املبادئ  عىل  الحفاظ 

املشرتك ونضمن نجاحنا جميعا. إن عدم احرتام املبادئ املحتواة 

يف قانون السلوك األخالقي Ùكن أن يؤدي إىل عقوبات تأديبية 

قد تصل إىل حد فسخ العقد.

 الجهد، اإلخالص، التضحية

 Oالشب والتسويق  املبارش  البيع  مبادئ  املوزعون  يعلم  (أ) 

النتائج الجيدة Ùر أيضا  لفرقهم ويؤكدون كل مرة أن تحقيق 

يكتسبها  التي  املالية  والحرية  املرونة  التضحيات.  عرب مختلف 

املدى  يبذلونها عىل  التي  الجهود  أيضا عىل  متوقفة  املوزعون 

الطويل.

 موزعون مبادرون

(أ) إن املوزعون لدى فوريفر هم أصحاب مبادرة. هم يبنون 

نشاطهم التجاري ويكونون فرقهم بكل أجيالها بكل حرية. وال 

Ùكنه أن يتهكم من املوزع آخر أو الدفع به إىل توقيف نشاطه. 

اإلدعاء العالجي أو أع}ل.

Ùنح املوزع  معلومات حقيقية ملن يتقرب إليهم لO يقنعهم 

يغلط  أن  باتا  منعا  عليه  . وÙنع  املوزع  و  زبائن  يصلحوا  بأن 

أو  املنتجات  مزايا  عن  يتحدث  وال  الرشكة.  حول  مستمعيه 

أو  شفهيا  سواء  التسويق  من خالل خطة  املكتسبة  العموالت 

أيضا  يتعلق  املنع  وهذا  االجت�عي.  التواصل  شبكات  عىل 

باالدعاءات العالجية مه� كانت وبالدخل.

الوفاء

وللموزع�   وممثليها  وطاقمها  للرشكة  وفاءه  املوزع  يظهر  (أ) 

اآلخرين يف كل األوقات. وÙتنع عن كل إساءة أو نقد لسياساتها 

الداخلية.

االفتخار بصفة البائع املبارش

البيوت  ويف  مبارشة  املنتجات  يبيع  بكونه  املوزع  يفتخر  (أ) 

.Oهنية وبكونه فاعال يف التسويق الشبÉ

تعليم مبادئ التسويق الشب,.

(أ) عىل املوزع أن يعلم فروعه الدنيا وفرقه امل�رسات الحميدة 

يف التسويق الشبO والسلوك املهني الذي يقننها.

املواقف اإليجابية.

(أ) عىل املوزع أن تكون لديه مواقف إيجابية سواء يف كالمه أو 

اآلخرين،  املوزع�  ومع  االجت�عي،  تواصله  يف  أو  سلوكه  يف 

وذلك إلرساء جو من التعاون والعمل الج�عي.

املساندة املتبادلة.

(أ) عىل املوزع أن يساعد فريقه ويرافق املوزع� لO يساهم 

بكل قواه يف تكوين فريق عمل محيل ناجح ونشيط.

احرتام سياسة الرشكة وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة 

حسب فيدرالية البيع املبارش. 

(أ) عىل املوزع� أن يكون عىل علم دائم بقواعد سياسة الرشكة 

وقانون السلوك املهني وأخالقيات املهنة حسب فيدرالية البيع 

املبارش. 

املشاركة يف التظاهرات الرسمية.

يف  املشاركة  عليهم  منادجر،  رتبة  إىل  املوزع  يصل  عندما  (أ) 

غالبية تظاهرات الرشكة ويحدثون فرقهم عنها.

 القدوة.

املوزع�    شخصيا  يكفل  بأن  قدوة  يكون  أن  املوزع  عىل  (أ) 

أن  يحاول  وبأن  شهر  كل  رصف  نقاط   4 بكسب  وبأن  جدد، 

الرئيس ومنحة  التحديات،  وإىل  القيادة  ملنحة  يتأهل 
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 تفادي فائض الطلبات.

بأن  يكفلهم  الذين  املوزع�  يشجع  أن  املوزع  عىل  يجب  (أ) 

البيع  ونشاط  الخاص  استهالكهم  حسب  املنتجات  يشرتوا 

الحقيقي وأال يقدمون عىل تخزين املواد.

 النزاهة يف الكفالة.

هو  املوزع  يكفله  الذي  الجديد  الزبون  أن  املوزع  يتأكد  (أ) 

حقيقة من أقنعه وليس موزع آخر.

 النزاعات والشكاوى.

(أ) كل نزاع أو شكوى يريد املوزع تقدÙه شخصيا، ال يجب أن 

التواصل  شبكات  عىل  أو  اآلخرين  املوزع�  مع  يفشيه 

االجت�عي، بل يستعمل قنوات االتصال املوجودة لهذا الغرض 

لO يتحصل عىل معلومات أو تقديم شكواه وذلك بأن يتحدث 

مع فرعه األعىل اوال ثم مع طاقم الرشكة.

 استع}ل منتجات أو خدمات رشكة أخرى.

(أ) ال يحق للموزع أن يروج أو يستعمل منتجات أو خدمات 

رشكة أخرى غ§ فوريفر بدون موافقة املقر الرئييس يف أمريكا، 

الكائن يف أريزونا، سكوتسديل.

 التكاليف الزائدة يف التظاهرات.

ال يحق للموزع أن ينظم تظاهرات أو ملتقيات أو لقاءات مه� 

كان شكلها وإجراءاتها يف إطار نشاطه يف الرشكة، وتكون فيها 

تكاليف املشاركة زائدة عن حدها املعقول. إن الهدف من تلك 

فوريفر  يف  التسويق  خطة  حول  االنتباه  جذب  هو  اللقاءات 

والفرص التي :نحه.

 املشاركة يف اللقاءات يف مقر الرشكة.

يقوم املوزع بعمل تضامني عندما يدعو املوزع� آخرين مه� 

قبلهم،  من  مدعوين  وأشخاص  وفروعهم،  رتبتهم  كانت 

للمشاركة يف التظاهرات املربمجة يف املقر.

 إقناع أصحاب أع}ل بفسخ عقودهم.  

(أ) ال يحق للموزع  يف أي حال من األحوال، أن يحاول الدفع 

عىل  إرغامهم  أو  عقودهم  فسخ  لإلقدام عىل  آخرين  Éوزع� 

ذلك، مه� كانت رتبتهم، ولو كانوا زبائن جدد، أو للتقليص من 

نشاطهم.

 الرتويج لسعر املنتج.

أقل من  للموزع أن يروج ملنتجات فوريفر بسعر  (أ) ال يحق 

أو  عليها  متفق  سعر  بكل  يتعلق  وهذا  به.  املنصوح  السعر 

بطريقة حسابية ما قد تخفض السعر.       

      

   

21.13

21.14

21.16

21.15

21.19

21.17

21.18

21.20



61

مالحظات



62

مالحظات




