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تثري ترافوریوم حیاة الناس من خالل 
توفیر فرصة لخلق دخل من العمل من 

المنزل.

كما نوفر القدرة على السفر حول العالم 
بأسعار مخفضة للغایة مع توفیر المال على 
األشیاء الممتعة التي تحب القیام بھا كل یوم.



مل
الع

یة 
آل

3

العمل آلیة 

* ال یشترط شراء عضویة لالستفادة في برنامج التعویض لدینا

الخطوة 1

تعّرف على عضویاتنا الـ 4 المختلفة

 . ً         العضویة األساسیة 79.95 دوالر و 39.95 دوالر/شھریا

. ً         عضویة التیتانیوم 129.95 دوالر و 69.95 دوالر/شھریا

. ً         عضویة البالتینیوم 249.95 دوالر و 125.00 دوالر/شھریا

. ً         عضویة تاجر فوركس 99.95 دوالر و 99.95 دوالر/شھریا

الخطوة 2

ء شارك حزم عضویة العمال

ت اكسب العمالء واجني العموال

الخطوة 3

ك. كبّر عمل

م.  ابني فریق من الشركاء واكسب العموالت اإلضافیة على عمالء التجزئة الخاصین بھ

 أجر یومي ومكافآت المبیعات المباشرة والمكافآت المشفرة وأكثر!

ُكن شریكاً معنا

ُكن شریكاً معنا (مندوب مبیعات مستقل) مقابل رسوم 
ً تجدید سنویة قدرھا 49.95 دوالراً أمریكیا

واكسب العموالت من بیع خدماتنا
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اصبح مؤھالً وابدأ بالربح

بدایة سریعة

ل مثا

تحصل  سوف  فوركس،  وتاجر  البالتینیة  عضویتنا  من  شخصیة  مبیعات   3 مع 

على 7.40 دوالر یومیاً أو 229.40 دوالر متبقیة كل 31 یوماً! 

رة اكسب مكافآت المبیعات المباش
والمكافآت المتبقیة

من المبیعات الشخصیة للعمالء 

احصل على 
أجر یومي

اكسب أجر متبقي یومي
ء. من مبیعات العمال

$

GET
PAID

DAILY
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تمنح منصة "Dreamcation" الخاصة بترافوریوم العمیل إمكانیة الوصول إلى جوالت عالمیة
ر: وإجازات استجمام. تتیح لك نقاط السفر الوصول إلى نوعین مختلفین من السف

1. جوالتنا العالمیة الحصریة (رحالت جماعیة)

2. إجازات االستجمام - تسمح لك بالوصول إلى أكثر من 2000 منتجع من جمیع أنحاء العالم.

نقاط السفر لیس لھا قیمة خارج منصة Dreamcation. ال یمكن تحویل النقاط أو استبدالھا نقداً. سیتم ترحیل النقاط غیر المستخدمة 

لألعضاء النشطین إلى أن یتم استخدامھا أو حتى انتھاء صالحیتھا في غضون 24 شھراً.

مثال: كعضو عضویة بالتینیة، سیكون لدیك ما مجموعھ 1500 نقطة سفر في 6 أشھر - یمكن بعد ذلك استخدام ھذه النقاط لتخفیض سعر جولتك العالمیة أو 
إجازة االستجمام من سعر التجزئة المدرج في بوابة Dreamcation. * قد تختلف المواقع

یمكن ألعضاء العضویة البالتینیة تخفیض سعر التجزئة وصوالً 

إلى 0 دوالر للیلة الواحدة باإلضافة إلى الضرائب والرسوم*. 

یمكن ألعضاء عضویة التیتانیوم تخفیض السعر وصوالً إلى 

14.14 دوالر في اللیلة باإلضافة إلى الضرائب والرسوم *. 

ویمكن أیضاً استخدام نقاط السفر في جوالتنا العالمیة الحصریة. 

كل جولة عالمیة فریدة من نوعھا وسیتم إدراج معدل التحویل 

على موقع ترویج الجولة العالمیة. 

البالتینیةأعضاء عضویة التیتانیوم العضویة  أعضاء 

"Dreamcation" منصة

استودیو: بتخفیض یصل إلى 0 دوالر/اللیلة + الضرائب 
وم والرس

1 غرفة نوم: بتخفیض یصل إلى 1 دوالر/اللیلة + 
وم الضرائب والرس

2 غرفة نوم: بتخفیض یصل إلى 8.42 دوالر/اللیلة + 
الضرائب والرسوم

استودیو: بتخفیض یصل إلى 14.14 دوالر/اللیلة + 
وم الضرائب والرس

1 غرفة نوم: بتخفیض یصل إلى 18.42 دوالر/اللیلة + 
وم الضرائب والرس

2 غرفة نوم: بتخفیض یصل إلى 22.71 دوالر/اللیلة + 
الضرائب والرسوم

یمكنك حجز أول "Dreamcation" باستخدام نقاط السفر التي 

تلقیتھا عند التسجیل. كل شھر، ستحصل على نقاط سفر جدیدة 

یمكنك االستفادة منھا في رحلة مستقبلیة أو للتقدم بطلب للمشاركة 

في رحلة على وشك االنطالق. احصل على نقطة سفر واحدة 

مقابل كل دوالر تنفقھ على العضویة األولیة واكسب نقطتي سفر 

مقابل كل دوالر تنفقھ على العضویة الشھریة الجاریة. تخفض 

كل نقطة سعر التجزئة المقترح المعروض على منصة 

Dreamcation بمقدار 0.50 سنت.
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Dreamcation وأحكام شروط 

م. یتم إضافة النقاط بعد كل دفعة ناجحة وھي متاحة على الفور في بوابة Dreamcation لالستخدام في الجوالت العالمیة أو إجازات االستجما

ر. ال یمكن تحویل نقاط السفر إلى حساب آخ

م. یمكن استخدام نقاط السفر فقط في الجوالت العالمیة أو إجازات االستجما

ال تحتوي نقاط السفر على قیمة دوالریة (نقدیة) قابلة لالسترداد وال یمكن استخدامھا إال لتخفیض سعر إحدى جوالتنا العالمیة أو إجازات 

دد. االستجمام التي یتم اإلعالن عنھا على موقعنا اإللكتروني المح

ر. یجب أن یكون األعضاء في حالة نشطة السترداد نقاط السف

ب. إذا تجاوز حساب العضو 90 یوماً، یتم مصادرة نقاط السفر وإلغاء الحسا

. سیتم ترحیل النقاط غیر المستخدمة لألعضاء النشطین إلى أن یتم استخدامھا أو حتى انتھاء صالحیتھا

. تنتھي صالحیة نقاط السفر في غضون 24 شھراً

ر. اعتمادا على المنتجع، قد یكون ھناك ودیعة قابلة لالسترداد مطلوبة الدفع من قبل العضو تتراوح قیمتھا بین 200 و400 دوال

. بعض المنتجعات لدیھا رسوم منتجع یومیة ویكون األعضاء مسؤولون عنھا

رداد. بمجرد حجز الوجھة ال توجد أي إلغاءات أو است

ر. یجب إجراء حجوزات دریم Dreamcation بعد 90 یوماً من الحجز األخی

ر. األعضاء الذین یلغون حسابھم سیفقدون أي نقاط سف

. Dreamcation یجب أن یكون لألعضاء عضویة نشطة أثناء السفر على منصة

م لحجز جولة عالمیة أو إجازة استجما
اتبع الخطوات الثالث التالیة للمتعة: 

الخطوة 1     الخطوة 2         الخطوة 3

استمتع برحلتك واقضي 
وقتاً ممتعاً!

طبق النقاط المتاحة الخاصة بك 
"لتخفیض" سعر الجولة العالمیة أو 

إجازة االستجمام المختارة

قرر إما جولة عالمیة أو إجازة 
استجمام

"Dreamcation" منصة
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ً تاجر فوركس - 99.95 دوالر شھریا

العضویة وتتضمن 

داول منصة غرفة الت

 ُمتاحة للھواتف الذكیة والكمبیوتر اللوحي والمكتبي 

الوصول إلى أدوات التداول للمحترفین

 'أسئلة وأجوبة متكررة، ذات فائدة وسھلة البح ث' 

تقریر توقعات السوق الیومیة

س إشارات تداول الفورك

 النقود الذكیة

ر  حركة األسعا

مكتبة فیدیو تعلیمیة للفوركس  

محتوى جدید یتم تطویره لفائدة:

المتداولون الجدد الذین بدأوا للتو 

المبادئ التأسیسیة  

المتداولون المبتدئون 

المتداولون ذوي المستوى المتوسط 

متداولو النقود الذكیة المحترفون 

فیدیو تسویق الفوركس

مثالي لمشاركة الفرصة مع العمالء المحتملین

ن تحلیل یومي للسوق من قبل متداولین محترفی

ل أفكار تداول عالیة الجودة على جھازك المحمول لتداول أسرع وأسھ

ن أدوات عبر اإلنترنت یمكنك الوصول إلیھا من أي مكا

ن نظام تدریب كامل خاص بالفوركس للمبتدئین والمحترفی

ك أسالیب تداول متخصصة تتالءم مع مستوى خبرت

ك إضافةً لذلك، للمبتدئین، نحن نقدم بیئة تجریبیة خالیة من المخاطر لمساعدتك في تطویر مھاراتك دون المخاطرة بأموال

فیدیو ملخص السوق الیومي الموجز 

لنقود الذكیة

حركة األسعار

احصل على جمیع األدوات التي تحتاجھا لتعلم وفھم سوق الفوركس الذي تبلغ قیمتھ تریلیون دوالر
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نظرة عامة على المنتج

م ما یصل إلى 50٪ من أسعار الفنادق المنشورة غیر المتاحة لعامة الجمھور الوصول إلى أكثر من 1,000,000 فندق حول العال

خصومات على تأجیر السیارات والرحالت البحریة وغیرھا من األنشطة

ك  اكسب 1 نقطة سفر مقابل كل دوالر ینفق على الدفعة األولیة لعضویة العمیل الخاص ب

. اكسب 2 نقاط سفر عن كل دوالر ینفق على عضویة العمالء الشھریة الجاریة

 نقاط السفر تخفض سعر التجزئة لدینا على الجوالت العالمیة

قم بالترقیة إلى التیتانیوم أو البالتینیوم وستنتقل نقاطك إلى فئة العضویة الجدیدة

((BV) 25 حجم األعمال) ًالعضویة األساسیة 79.95 دوالر للبدء / 39.95 دوالر شھریا

Dreamcation الوصول إلى الجوالت العالمیة وإجازات االستجمام على بوابة

م ما یصل إلى 50٪ من أسعار الفنادق المنشورة غیر المتاحة لعامة الجمھور الوصول إلى أكثر من 1,000,000 فندق حول العال

خصومات على تأجیر السیارات والرحالت البحریة وغیرھا من األنشطة

200 دوالر للبدء و 100 دوالر شھریاً في خصومات الطعام والتسوق (العالمات التجاریة المحلیة والوطنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا 

والمملكة المتحدة فقط)

ك  اكسب 1 نقطة سفر مقابل كل دوالر ینفق على الدفعة األولیة لعضویة العمیل الخاص ب

. اكسب 2 نقاط سفر عن كل دوالر ینفق على عضویة العمالء الشھریة الجاریة

نقاط السفر تخفض سعر التجزئة لدینا على الجوالت العالمیة وإجازات استجمام

((BV) 50 حجم األعمال) ًعضویة التیتانیوم 129.95 دوالر للبدء / 69.95 دوالر شھریا

Dreamcation الوصول إلى بوابة

م ما یصل إلى 50٪ من أسعار الفنادق المنشورة غیر المتاحة لعامة الجمھور الوصول إلى أكثر من 1,000,000 فندق حول العال

خصومات على تأجیر السیارات والرحالت البحریة وغیرھا من األنشطة

200 دوالر للبدء و 100 دوالر شھریاً في خصومات الطعام والتسوق (العالمات التجاریة المحلیة والوطنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا 

والمملكة المتحدة فقط)

شھادة Restaurant.com بقیمة 50 دوالر كل شھر (الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا فقط)

ك  اكسب 1 نقطة سفر مقابل كل دوالر ینفق على الدفعة األولیة لعضویة العمیل الخاص ب

. اكسب 2 نقاط سفر عن كل دوالر ینفق على عضویة العمالء الشھریة الجاریة

م نقاط السفر تخفض سعر التجزئة لدینا على الجوالت العالمیة وإجازات استجما

م استخدم المزید من نقاط السفر واحصل على توفیر أكبر على الجوالت العالمیة وإجازات استجما

((BV) 80 حجم األعمال) ًعضویة البالتینیوم 249.95 دوالر للبدء / 125 دوالر شھریا
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مكافأة المبیعات المباشرة

العضویة األساسیة

سفیر مدیر تصنیف 
3 نجمة

مدیر تصنیف 
2 نجمة

مدیر تصنیف 
1 نجمة

مستویات 
المدیر

مكافأة المبیعات 
المباشرة

$12.50$2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 

عضویة التیتانیوم

عضویة بالتینیوم

$5.00 

$10.00

$5.00

$10.00

$5.00

$10.00

$5.00

$10.00

$5.00

$10.00

$5.00

إذا كنت سفیراً وسجلت شخصیاً عمیالً بالتینیاً، فستحصل على مكافأة مبیعات مباشرة بقیمة 50.00 دوالر ومكافأة مشفرة بقیمة 

60.00 دوالر. 

إذا كان لدیك (على مستوى السفیر)، مدیر تصنیف 2 نجمة سجل عمیالً بالتینیاً، فستحصل على مكافأة مبیعات مباشرة بقیمة 50.00 دوالر 

ومكافأة مشفرة بقیمة 30.00 دوالر. سوف تكسب الفرق بین رتبتك (السفیر) ورتبتھم (مدیر تصنیف 2 نجمة) والذي یساوي مكافأة مشفرة بقیمة 

30.00 دوالر بالنسبة لك. 

رة ال توجد متطلبات للحصول على مكافآت المبیعات المباش
یتم دفع المكافآت المشفرة وفقاً لمستوى المؤھلین الحالي في وقت البیع

رة یجب أن یكون لدیك عضویة سفر شخصیة لكسب مكافآت مشف
ً یتم دفع المكافآت أسبوعیا

أمثلة 

$$$

یتم دفع العموالت على المبیعات للعمالء ولیس على توظیف العمالء.

مدیر تصنیف 
سفیر4 نجمة مدیر تصنیف 

3 نجمة
مدیر تصنیف 

2 نجمة
مدیر تصنیف 

1 نجمة
مستویات 

المدیر
مكافأة المبیعات 

المباشرة
مدیر تصنیف 

4 نجمة

سفیر مدیر تصنیف 
3 نجمة

مدیر تصنیف 
2 نجمة

مدیر تصنیف 
1 نجمة

مستویات 
المدیر

مكافأة المبیعات 
المباشرة

مدیر تصنیف 
سفیر4 نجمة مدیر تصنیف 

3 نجمة
مدیر تصنیف 

2 نجمة
مدیر تصنیف 

1 نجمة
مستویات 

المدیر
مكافأة المبیعات 

المباشرة
مدیر تصنیف 

4 نجمة

سفیر مدیر تصنیف 
3 نجمة

مدیر تصنیف 
2 نجمة

مدیر تصنیف 
1 نجمة

مستویات 
المدیر

مكافأة المبیعات 
المباشرة

مدیر تصنیف 
سفیر4 نجمة مدیر تصنیف 

3 نجمة
مدیر تصنیف 

2 نجمة
مدیر تصنیف 

1 نجمة
مستویات 

المدیر
مكافأة المبیعات 

المباشرة
مدیر تصنیف 

4 نجمة

$25.00

$50.00$10.00
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THEHOTELSITE.com تعویض

موقع محرك حجز الفنادق عبر اإلنترنت الخاص بك

1.  یتلقى العمیل نقاط الوالء كحافز ضخم الستخدامھ في شراء الحجوزات المستقبلیة.

2.  یتم دفع 25٪ على حجز عمولة السفر المكتسبة إلى شریك الحجز

3.  یتم دفع 20٪ من نقاط الوالء من عموالت حجز السفر إلى شریك الحجز
4.  ٪3 عمولة لكل رتبة مؤھلة (6 درجات)

5.  %1 عمولة لكل رتبة مؤھلة (5 درجات)

THسیتم دفع ھذه العمولة في الخامس عشر من الشھر التالي بمجرد استالم ترافوریوم للعموالت.
EH

O
TE

LS
IT

E.
co

m
ض 

عوی
ت

3%
عمولة

٪20 نقاط والء 
وعمولة ٪25

سفیر تصنیف 
5 نجوم

سفیر تصنیف 
4 نجوم

سفیر تصنیف 
3 نجوم

سفیر تصنیف 
2 نجمة

سفیر تصنیف
1 نجمة سفیر

؟ TheHotelSite.com ما ھو
شجع عمالئك على حجز الرحالت على أقوى موقع محرك حجز الفنادق: www.TheHotelSite.com كل شریك لدیھ موقع 

محرك حجز الفنادق الخاص بھ والذي یمكنھ مشاركتھ مع العمالء المحتملین. كل حجز یكسبك نقاط الوالء التي یمكن استبدالھا 

دق. للحصول على خصومات أو إقامات مجانیة في الفنا

اذھب إلى: www.TheHotelSite.com/Site-Name للذھاب للموقع الخاص بك. 

ء؟ بماذا یمكن استخدام نقاط الوال
. یمكن ألي شخص استخدام نقاط الوالء في مواقع السفر الخاصة بھم في الفنادق وتأجیر السیارات والرحالت البحریة واألنشطة

التعویض

مدیمدیر ر تصنیفتصنیف  
3 3 نجمةنجمة

مدمدییر ر تصنیفتصنیف  
2 2 نجمةنجمة

مدیمدیر ر تصنیفتصنیف  
1 1 نجمةنجمة

مستومستویاتیات  
المدالمدیریر

مكافأمكافأة اة المبیعاتلمبیعات  
االمباشلمباشرةرة

مدیمدیر ر تصنیفتصنیف  
4 4 نجمةنجمة

3%
عمولة

3%
عمولة

3%
عمولة

3%
عمولة

1%
عمولة

1%
عمولة

1%
عمولة

1%
عمولة

1%
عمولة

3%
عمولة



11



12

األجر یومي
مي

 یو
جر

األ

عموالت األجر الیومیة
إجمالي الحجم

100 CSV

یعتمد األجر الیومي على حجم األعمال (BV) في فریقي المبیعات الخاصین 

 ،(BV 25) بك. حجم األعمال یأتي من مبیعات التجزئة لعضویتنا األساسیة

وعضویة التیتانیوم (BV 50)، والعضویة البالتینیة (BV 80) وعضویة 

. (BV 70) تاجر فوركس

یُحسب الحجم یومیًا ویدفع أسبوعیًا إلى ما النھایة. یعتمد األجر الیومي على 

ھیكل ثنائي حیث یتم الدفع لك بالتساوي على الحجم األقل لفریق المبیعات 

لدیك. 

الدخل الشھرياألجر یوميالحجم األدنى لكل ساقالرتبة 

40.00$1.30$المدیر األساسي

150 CSV

210 CSV

240 CSV

1200 BV

4,000 BV

12,000 BV

20,000 BV

30,000 BV

60,000 BV

120,000 BV

200,000 BV

300,000 BV

450,000 BV

800,000 BV

مدیر تیتانیومي

مدیر فوركس

مدیر بالتیني

مدیر تاجر السفر (ترافل تریدر)

$2.26

$3.30

$4.10

$7.40

$10.00

$25.00

$70.00

$100.00

$140.00

$225.00

$300.00

$400.00

$600.00

$800.00

$1,200.00

$70.00

$100

$125

$225

$300 - $400

1,500$ مع/$750

$2,100.00

$3,000.00

$4,200.00

$6,750.00

$9,000.00

$12,000.00

$18,000.00

$24,000.00

$48,000.00

تتوفر رتب مدیر أساسي والتیتانیوم والبالتیني وتاجر الفوركس بناًء على الشحن التلقائي الخاص بك.

Daily
Pay

مدیر تصنیف 1 نجمة

مدیر تصنیف 2 نجمة

مدیر تصنیف 3 نجوم

سفیر 

سفیر تصنیف 1 نجمة

سفیر تصنیف 2 نجمة

سفیر تصنیف 3 نجوم

سفیر تصنیف 4 نجوم

سفیر تصنیف 5 نجوم

رئیس مجلس إدارة

سفیر رئاسي

مدیر تصنیف 4 نجوم

رئیس تنفیذي

1,200,000 BV

1,800,000 BV

$1,600.00

$3,200.00

$72,000.00

$96,000.00

یجب أن یكون لدیك ملف حجم مبیعات العمالء (CSV) المطلوب للتأھل للحصول على تعویض في كل مستوى.
.

القواعد

(مع مكافأة المدیر تصنیف 2 نجمة)

450 CSV

25 CSV

50 CSV

70 CSV

80 CSV

150 CSV

600 BV

2,000 BV

6,000 BV

10,000 BV

15,000 BV

30,000 BV

60,000 BV

100,000 BV

150,000 BV

225,000 BV

400,000 BV

600,000 BV

900,000 BV

یجب أن یكون لدیك عضویة عمیل نشطة شخصیة في كل ساق.

تٌحسب یومیاً وتدفع إسبوعیاً.یجب أن یكون لدیك 3 عضویات عمالء شخصیة نشطة في جمیع األوقات.

.(CSV) قاعدة حجم 50٪ (ال یزید الحجم عن 50٪ لكل فریق مبیعات). یرجى مراجعة الصفحة 1 6 -1 7 لمتطلبات حجم مبیعات العمالء

یمكن لمتداولي السفر أن یكسبوا ویتأھلوا لجمیع مستویات المدیر.
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مكافآت النجمة الواحدة والنجمتین
وم

نج
 ال

ت
افآ

مك

مدیر تصنیف 1 نجمة
مكافأة شھریة قدرھا 100 دوالر

یمكن ربح ھذه المكافأة مرات غیر محدودة حتى 

. تصل إلى المرتبة التالیة

للتأھل للحصول على المكافأة، یجب علیك إجراء 3 

مبیعات من الشركاء في أي مجموعة خالل أول 

. 30 یوًما

تُدفع مكافأة المدیر تصنیف 1 نجمة في الیوم 

الحادي والثالثین الذي یُؤھل فیھ الشریك كمدیر 

. تصنیف 1 نجمة

 كشریك مؤھل، یتم إعادة تعیین ھذه المكافأة كل 

31 یوماً.

مدیر تصنیف 2 نجمة
مكافأة شھریة قدرھا 750 دوالر

یمكن ربح ھذه المكافأة مرات غیر محدودة حتى 

. تصل إلى المرتبة التالیة

یكسب المدیر تصنیف 2 نجمة خاتم بطولة األندیة 

 . الـ 1500

تُدفع مكافأة المدیر تصنیف 2 نجمة في الیوم 

الحادي والثالثین الذي یُؤھل فیھ الشریك كمدیر 

 . تصنیف 2 نجمة

كشریك مؤھل، یتم إعادة تعیین ھذه المكافأة كل 31 

یوماً.

* ال یتأھل األعضاء في العضویة األساسیة لھذه المكافآت
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برنامج مكافأة سیارة األحالم
الم

ألح
ة ا

ار
سی

أة 
كاف

ج م
نام

بر

برنامج مكافأة السیارة للمدیر تصنیف 3 نجوم الجدید
اختر من اآلتي:

برنامج سیارة األحالم

یمكنك ربح 600 دوالر شھریًا مقابل الحصول على سیارة األحالم بمجرد أن تصبح مدیًرا 

بتصنیف 3 نجوم (6,000 دوالر بحجم ساق أقل).

* قد یحصل المدیرون بتصنیف 3 نجوم المؤھلین على مكافأة نقدیة قدرھا 300 دوالر شھریًا بدالً من الحصول على سیارة.

المؤھالت الشھریة
یجب أن یكون مدیًرا مؤھالً تصنیف 3 نجوم وأن یكون قد سجل شخصیًا لعضویتین من الشركاء بحد أدنى CSV 100 لكي تكون مؤھالً 

رة. لمكافأة السیارة أو الدفع النقدي. بحد أقصى سیارة واحدة لكل أس

السیارات المؤھلة
وات. أودي، بي إم دبلیو، مرسیدس، بورش، كادیالك، لكزس، أو تسال. یجب أن یكون عمر جمیع السیارات أقل من 3 سن

ر. * یتم دفع المكافأة في الشھر التالي في الیوم الخامس عش
** أزرق أو أبیض أو أسود فقط.
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امتیازات السفیر
یر

سف
 ال

ت
زا

تیا
ام

مجموعة السفیر
تحصل الشركة شھریًا على 3٪ من أرباح مبیعات العضویة الجدیدة وتضعھا في مجموعة المكافآت العالمیة التي یتقاسمھا 

السفراء. یمكن للسفراء كسب حصص إضافیة من خالل التقدم في الرتبة.

ر سفی

سفیر تصنیف 1 نجمة 

سفیر تصنیف 2 نجمة 

سفیر تصنیف 3 نجوم 

سفیر تصنیف 4 نجوم 

سفیر تصنیف 3 نجوم 

سفیر رئاسي

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

جمیع السفراء وأحبائھم مدعوون للمشاركة في 

وم. إجازة السفیر السنویة الخاصة بترافوری

یتم دفع تكالیف اإلقامة من قبل الشركة باإلضافة إلى 

العدید من االمتیازات واألنشطة األخرى. عادةً ما 

ر. تقام ھذه اإلجازة في سبتمب

اإلجازة السنویة
سفیر

1 مشاركة

2 مشاركة

3 مشاركة

4 مشاركة

5 مشاركة

6 مشاركة

7 مشاركة
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الرتب والمؤھالت
ت

ھال
مؤ

وال
ب 

رت
ال

. رتبة المدیر التي یمكن للشریك التأھل لھا تستند إلى عضویتھ
العضویات األساسیة، باإلضافة إلى البالتینیة وتاجر الفوركس یمكنھم التأھل فقط في نفس الرتبة التي ھم فیھا. یمكن لتجار السفر التأھل 

ر. على جمیع مستویات رتب المدی

للتأھل في كل رتبة في خطة تعویض ترافوریوم یجب أن یكون لدى الشریك ما ال یقل عن 3 مبیعات شخصیة. یجب أن یكون لدیھ على 
ق. األقل 1 بیع شخصي في كل سا

یجب أن تفي بمتطلبات CSV لكل رتبة.
.

المدیر األساسي 
ر.  لتصبح مدیر أساسي، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV 100. یجب أن یكون لدیك عضویة أساسیة. األجر الیومي ھو 1.30 دوال

مدیر تیتانیومي
ر  لتصبح مدیر تیتانیومي، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV 150. یجب أن یكون لدیك عضویة التیتانیوم. األجر الیومي ھو 2.26 دوال

س مدیر فورك
ر  لكي تصبح مدیر فوركس، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV 210. یجب أن یكون لدیك عضویة فوركس. األجر الیومي ھو 2.26 دوال

مدیر بالتیني
لكي تصبح مدیر بالتیني، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV 240. یجب أن یكون لدیك عضویة بالتینیة. األجر الیومي ھو 4.10 دوالر. 

ر مدیر تاجر السف
لكي تصبح مدیر تاجر السفر، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV 450. یجب أن یكون لدیك عضویة السفر وعضویة فوركس. األجر الیومي ھو 

ر 7.40 دوال

مدیر تصنیف 1 نجمة
لتصبح مدیر تصنیف 1 نجمة، یجب أن یكون لدیك CSV 200 ویكون لدیك الحد األدنى من 1200BV مع ما ال یقل عن 600BV في ساقك األضعف. 

ر األجر الیومي ھو 10.00 دوال

مدیر تصنیف 2 نجمة
لتصبح مدیر تصنیف 2 نجمة، یجب أن یكون لدیك CSV 300 ویكون لدیك الحد األدنى من 4,000BV مع ما ال یقل عن 2,000BV في ساقك األضعف. 

ر األجر الیومي ھو 25.00 دوال

وم مدیر تصنیف 3 نج
لتصبح مدیر تصنیف 3 نجوم، یجب أن یكون لدیك CSV 400 ویكون لدیك الحد األدنى من 12,000BV مع ما ال یقل عن 6,000BV في ساقك 

ر األضعف. األجر الیومي ھو 70.00 دوال

وم مدیر تصنیف 4 نج
لتصبح مدیر تصنیف 4 نجوم، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون الحد األدنى 20,000BV مع ما ال یقل عن 10,000BV في ساقك األضعف. األجر 

ر الیومي ھو 100.00 دوال

ر سفی
لتصبح سفیر، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 30,000BV مع ما ال یقل عن 15,000BV في ساقك األضعف. األجر الیومي 

ھو 140.00 دوالر.
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الرتب والمؤھالت
ت

ھال
مؤ

وال
ب 

رت
ال

سفیر تصنیف 1 نجمة
لتصبح سفیر تصنیف 1 نجمة، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 60,000BV مع ما ال یقل عن 30,000BV في ساقك 

ر أضعف. األجر الیومي ھو 225.00 دوال

سفیر تصنیف 2 نجمة
لتصبح سفیر تصنیف 2 نجمة، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 120,000BV مع ما ال یقل عن 60,000BV في ساقك 

ر. أضعف. األجر الیومي ھو 300.00 دوال

وم سفیر تصنیف 3 نج
لتصبح سفیر تصنیف 3 نجوم، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 160,000BV مع ما ال یقل عن 80,000BV في ساقك 

ر  أضعف. األجر الیومي ھو 400.00 دوال

وم سفیر تصنیف 4 نج
لتصبح سفیر تصنیف 4 نجوم، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 300,000BV مع ما ال یقل عن 150,000BV في ساقك 

ر أضعف. األجر الیومي ھو 600.00 دوال

وم سفیر تصنیف 5 نج
لتصبح سفیر تصنیف 5 نجوم، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 450,000BV مع ما ال یقل عن 225,000BV في ساقك 

ر  أضعف. األجر الیومي ھو 800.00 دوال

سفیر رئاسي
لتصبح سفیر رئاسي، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 800,000BV مع ما ال یقل عن 400,000BV في ساقك أضعف. 

ر األجر الیومي ھو 1,600.00 دوال

س إدارة رئیس مجل
لتصبح رئیس مجلس إدارة، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 1,200,000BV مع ما ال یقل عن 600,000BV في ساقك 

ر أضعف. األجر الیومي ھو 2,400.00 دوال

ذي رئیس تنفی
لتصبح رئیس تنفیذي، یجب أن یكون لدیك CSV 500 ویكون لدیك الحد األدنى من 1,800,000BV مع ما ال یقل عن 900,000BV في ساقك أضعف. 

األجر الیومي ھو 3,200.00 دوالر.
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مسرد المصطلحات
ت

حا
طل

ص
الم

رد 
مس

(BV) حجم األعمال
BV 70) وعضویة تاجر فوركس BV 25) العضویة األساسیة ،BV 50) عضویة التیتانیوم ،BV 80) یتم إنشاؤھا من عضویة البالتینیوم

جدول دفع العمولة
فترات الدفع ھي االثنین 12:00 صباحاً حتى األحد 11:59 مساًء. یتم احتساب مكافآت المبیعات المباشرة والمكافآت المشفرة األجر الیومي یومیاً وتدفع 

أسبوعیاً. مدیر تصنیف 1 نجمة، مدیر تصنیف 2 نجمة، جمیع مكافآت المشفرة ذات الصلة بالسفر، مكافأة السیارة و/أو المكافآت النقدیة تدفع في الشھر التالي 
في الیوم الخامس عشر. ثم یتم إصدار العموالت إلى محفظتك اإللكترونیة في مكتبك الخلفي. نحن نحتفظ بالعموالت في المحفظة اإللكترونیة لتغطیة رسوم 

العضویة الشھریة للشھر المقبل. یجب على الشركاء الذین لدیھم حسابات عمالء ترك مبلغ دفع العضویة التالي في محفظتھم اإللكترونیة. تتم معالجة الطلبات 
المقدمة یوم الخمیس لتلقي األموال من المحافظ اإللكترونیة في یوم الجمعة من نفس األسبوع.

األجر الیومي مع فریقي مبیعات
األجر الیومي مع فریقي مبیعات یتم من خالل الرئیس التنفیذي. تٌطبق قاعدة حجم 50٪. یمكن استخدام 50٪ فقط من حجم األعمال المطلوب من كل فریق 

مبیعات للحصول على مؤھل الرتبة

غیر نشط
م بعد 90 یوماً من الدفعة األخیرة، سیتم إنھاء حسابك وسیتم مصادرة جمیع المزایا من أي فریق مبیعات بشكل دائ

(BV) قاعدة الحد األقصى لدفع العموالت ھو 65٪ من حجم األعمال
إذا تم الوصول إلى الحد األقصى للدفع، سیتم حني العموالت لتلبیة الحد األقصى للدفع بنسبة ٪65 

الشریك
وم یمكنھ تسویق TheHotelSite.com، عضویة العمالء والمشاركة في خطة تعویض ترافوری

(CSV) حجم مبیعات العمالء
 (CSV 25) العضویة األساسیة (CSV 50) وعضویة التیتانیوم (CSV 80) حجم العمل الذي تم إنشاؤه من نشاط المبیعات الشخصیة. العضویة البالتینیة

(CSV 70) وعضویة تاجر الفوركس

Dreamcations
تكسب العضویات األساسیة أو التیتانیوم أو البالتینیة 2 نقطة مقابل كل دوالر ینفق شھریاً و1 نقطة مقابل كل دوالر ینفق على الدفع األولي لعضویة العمالء 

الخاصة بك

نقاط السفر
تسمح لعضو السفر الشراء بسعر مخفض جولة عالمیة وإجازات استجمام من سعر التجزئة المذكور إلى سعر ترافوریوم المخفض. سیتم احتساب 1 واحدة لكل 

. دوالر تنفقھ على عضویة العمیل األولیة وسوف تكسب 2 نقطة عن كل دوالر ینفق على عضویة العمالء الشھریة الجاریة
یتم االحتفاظ بجمیع نقاط السفر لمدة تصل إلى عامین.
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الموضع واالنضغاط والمبالغ المستردة
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ب. ترافوریوم ھي ھیكل فریقي مبیعات. تتطلب جمیع الرتب فریقي مبیعات للتقدم في الرت

تسمح غرفة االنتظار للشخص برعایة شخصیة لیتم وضعھا في خزان احتجاز لدینا لمدة تصل إلى 7 أیام (الیوم الذي ترعاھم 

! ھو الیوم 1). أي شركاء لم یتم وضعھم في ھذا اإلطار الزمني سیتم وضعھم تلقائیاً. جمیع المواضع نھائیة

یمكن للشریك الحفاظ على مركز واحد فقط في ترافوریوم.

الموضع 

عندما یتلقى شریك عمولة مسبقة على أي عملیة بیع، فإنھم یخضعون لرسوم مقابل أي عموالت غیر مكتسبة إذا تم استرداد 

المعاملة أو االعتراض علیھا. سیتم خصم المبالغ المستردة من أي شیكات عمولة مستقبلیة حتى یتم تخفیف المبالغ المستردة. 

تخضع المكافآت التي یتلقاھا الشركاء إلى االسترداد بنسبة 100٪ بسبب األعمال االحتیالیة أو النشاط غیر األخالقي.

المبالغ المستردة

یجوز ألي شریك أو عمیل اإللغاء عبر البرید اإللكتروني (support@travorium.com) في غضون 14 یوماً من تاریخ 

التسجیل. وبسبب المنتج الرقمي وھیكل العمولة، یتم تطبیق ھذه السیاسة بصرامة. بمجرد الموافقة علیھ، قد یستغرق األمر ما 

یصل إلى 10 أیام حتى تتم معالجة عملیة االسترداد. یجوز ألي شریك أو عمیل إلغاء اشتراكھ المستمر في أي وقت عن طریق 

.(support@travorium.com) البرید اإللكتروني

اإللغاء
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