
خطة التعویض  

طوف العالم معنا



اغدو

مؤّھالً
& احصل على األرباح

اكسب مكافآت المبیعات المباشرة 
والمكافآت المتبقیة

من المبیعات الشخصیة للعمالء

من خالل ۳ عملیات بیع شخصیة للعضویة التي تمتلكھا، یمكنك أن تكسب ما یكفي كل شھر لتغطیة عضویتك!



مكافأة المبیعات المباشرة
مكافأة 

المبیعات 
المباشرة

المدیر 
مدیر 

تصنیف 
۱ نجمة

 سفیر

1.25$2.50$2.50$2.50$2.50$2.50$1.25$ 12.50$العضویة األساسیة

2.50$5.00$5.00$5.00$5.00$5.00$2.50$ 25.00$عضویة التیتانیوم

5.00$10.00$10.00$10.00$10.00$10.00$5.00$ 50.00$عضویة بالتینیوم

إذا كنت سفیراً وسجلت شخصیاً عمیالً بالتینیاً، فستحصل على مكافأة مبیعات مباشرة بقیمة ٥۰.۰۰ دوالر ومكافأة مشفرة بقیمة 
ر. ٦۰.۰۰ دوال

إذا كان لدیك (على مستوى السفیر)، مدیر تصنیف ۲ نجمة سجل عمیالً بالتینیاً، فستحصل على مكافأة مبیعات مباشرة بقیمة ٥۰.۰۰ دوالر ومكافأة مشفرة بقیمة ۳۰.۰۰ 
دوالر. سوف تكسب الفرق بین رتبتك (السفیر) ورتبتھم (مدیر تصنیف ۲ نجمة) والذي یساوي مكافأة مشفرة بقیمة ۳۰.۰۰ دوالر بالنسبة لك..

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

● یجب أن یكون لدیك عضویة سفر شخصیة لكسب مكافآت مشفرة
● یتم دفع المكافآت أسبوعیاً

مدیر 
تصنیف

۲ نجمة 

مدیر 
تصنیف

۳ نجمة 

مدیر 
تصنیف 
٤ نجمة

سفیر تصنیف ۱ 
نجمة 

یتم دفع العموالت على المبیعات للعمالء ولیس على توظیف العمالء.



المكافأة المشفرة العمولةالرتبة 
المزدوجة

مكافأة المبیعات
المباشرة

$50.00$100.00

25.00$12.50$المدیر 

50.00$25.00$مدیر تصنیف ۱ نجمة

50.00$25.00$مدیر تصنیف ۲ نجمة

50.00$25.00$مدیر تصنیف ۳ نجمة

50.00$25.00$مدیر تصنیف ٤ نجمة

50.00$25.00$سفیر

25.00$12.50$سفیر تصنیف ۱ نجوم

باقة السفر
● من أجل الحصول على مكافأة القیادة المشفرة المزدوجة،

 یجب علیك شراء باقة سفر.
● احصل على ۱۲۰۰ نقطة سفر عند شراء حزمة السفر.

● یجب أن یكون لدیك عضویة بالتینیة أو تیتانیوم نشطة
 لشراء باقة السفر.

*الشراء اختیاري



THEHOTELSITE.com تعویض
مكافأة المبیعات 

المباشرة
مستویات 

المدیر
مدیر 

تصنیف 
۱ نجمة

مدیر 
تصنیف 
۲ نجمة

مدیر 
تصنیف 
۳ نجمة

مدیر 
تصنیف 
٤ نجمة

ء ۲۰% نقاط وال
% و عمولة ۲٥

% ۳
عمولة

% ۳
عمولة

% ۳
عمولة

% ۳
عمولة

% ۳
عمولة

سفیر تصنیف ۱ سفیر
نجمة

سفیر تصنیف ۲ 
نجوم

سفیر تصنیف ۳ 
نجوم

سفیر تصنیف ٤ 
نجوم

سفیر تصنیف ٥ 
نجومش

% ۳
عمولة

% ۱
عمولة

% ۱
عمولة

% ۱
عمولة

% ۱
عمولة

% ۱
عمولة

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

ض: التعوی
. ● یتلقى العمیل نقاط الوالء كحافز ضخم الستخدامھ في شراء الحجوزات المستقبلیة

ز ● یتم دفع ۲٥٪ على حجز عمولة السفر المكتسبة إلى شریك الحج
ز ● یتم دفع ۲۰٪ من نقاط الوالء من عموالت حجز السفر إلى شریك الحج

● ۳٪ عمولة لكل رتبة مؤھلة (٦ رتب)
● ۱% عمولة لكل رتبة مؤھلة (٥ رتب)

سیتم دفع ھذه العمولة في الخامس عشر من الشھر التالي بمجرد استالم Travorium للعموالت.



األجر یومي
الدخل المتبقي

(BV) یعتمد األجر الیومي على حجم األعمال
ن  في فریقي المبیعات الخاصین بك. یأتي حجم األعمال م

. (BV ۸۰) والعضویة البالتینیة ،(BV ٥۰) وعضویة التیتانیوم ،(BV ۲٥) مبیعات التجزئة لعضویتنا األساسیة

ك. یُحسب الحجم یومیًا ویدفع أسبوعیًا إلى ما النھایة. یعتمد األجر الیومي على ھیكل ثنائي حیث یتم الدفع لك بالتساوي على الحجم األقل لفریق المبیعات لدی



الحجم األدنى 
لكل ساق

إجمالي 
الحجم

األجر 
یومي

الدخل 
الشھري

CSV100 CSV$1.30$40 25المدیر األساسي

CSV150 CSV$2.26$70 50مدیر تیتانیومي

CSV450 CSV$4.10$125 80مدیر بالتیني

BV1,200 BV$10$300 - $400 600مدیر تصنیف ۱ نجمة

BV4,000 BV$25$1,500 w/ $750 2,000مدیر تصنیف ۲ نجمة
(مع مكافأة المدیر تصنیف ۲ نجمة)

BV10,000 BV$70$2,100 5,000مدیر تصنیف ۳ نجمة

BV20,000 BV$100$3,000 10,000مدیر تصنیف ٤ نجمة

BV30,000 BV$140$4,200 15,000سفیر

BV60,000 BV$225$6,750 30,000سفیر تصنیف ۱ نجوم

BV120,000 BV$300$9,000 60,000سفیر تصنیف ۲ نجوم

BV200,000 BV$400$12,000 100,000سفیر تصنیف ۳ نجوم

BV360,000 BV$600$18,000 180,000سفیر تصنیف ٤ نجوم

BV480,000 BV$800$24,000 240,000سفیر تصنیف ٥ نجوم

BV960,000 BV$1,600$48,000 480,000سفیر رئاسي

BV1,440,000 BV$2,400$74,000 720,000رئیس مجلس إدارة

BV1,920,000 BV$3,200$96,000 960,000رئیس تنفیذي

عموالت األجر الیومیة

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

ق. ● یجب أن یكون لدیك عضویة عمیل نشطة شخصیة في كل سا
ت. ● یجب أن یكون لدیك ۳ عضویات عمالء شخصیة نشطة في جمیع األوقا

● تٌحسب یومیاً وتدفع إسبوعیاً
. ● قاعدة حجم ٥۰٪ (ال یزید الحجم عن ٥۰٪ لكل فریق مبیعات)

دة ● األعضاء في العضویة األساسیة غیر مؤھلین للحصول على مكافآت مدیر نجمة واح
ن.             ونجمتی

ك. ● تتوفر رتب مدیر أساسي والتیتانیوم والبالتیني بناًء على الشحن التلقائي الخاص ب



المكافآت



مكافآت النجمة 
الواحدة والنجمتین

مدیر تصنیف ۱ نجمة
مكافأة شھریة قدرھا ۱۰۰ دوالر

مدیر تصنیف ۲ نجمة
مكافأة شھریة قدرھا ۷٥۰ دوالر

● یمكن ربح ھذه المكافأة مرات غیر محدودة حتى تصل إلى
         المرتبة التالیة.

ت ● للتأھل للحصول على المكافأة، یجب علیك إجراء ۳ مبیعا
         من الشركاء في أي مجموعة خالل أول ۳۰ یوًما.

ن ● تُدفع مكافأة المدیر تصنیف ۱ نجمة في الیوم الحادي والثالثی
         الذي یُؤھل فیھ الشریك كمدیر تصنیف ۱ نجمة.

● كشریك مؤھل، یتم إعادة تعیین ھذه المكافأة كل ۳۱ یوماً.

● یمكن ربح ھذه المكافأة مرات غیر محدودة حتى تصل إلى
         المرتبة التالیة.

CSV ستعتمد مكافأة مدیر ۲ نجمة الخاصة بك على ملف ●
         الخاص بك. الحد األقصى لمكافأة المدیر تصنیف ۲ نجمة

         ھو ۷٥۰ دوالر

● مثال: حجم مبیعات العمالء (CSV) الخاص بك ھو ٤٥۰
         سوف تكسب ٤٥۰.۰۰$ كمكافأة المدیر تصنیف ۲ نجمة

دي ● تُدفع مكافأة المدیر تصنیف ۲ نجمة في الیوم الحا
         والثالثین الذي یُؤھل فیھ الشریك كمدیر تصنیف ۲ نجمة

● كشریك مؤھل، یتم إعادة تعیین ھذه المكافأة كل ۳۱ یوماً.

* ال یتأھل األعضاء في العضویة األساسیة لھذه المكافآت



مكافأة نمط 
الحیاة

رة ● تم تصمیم مكافأة نمط الحیاة ھذه لتحسین حیاتك لمساعدتك على شراء سیا
،          أو منزل أو السفر حول العالم. مع استمرار نمو عملك داخل برنامجنا

ك.          ستتضخم مكافأة نمط الحیاة الخاصة ب
ر. ● یجب أن ترعى شخصیًا شریكین بحد أدنى CSV ۱۰۰ كل شھ

رات. ● یمكن الحصول على ھذه المكافأة لعدد غیر محدود من الم

800$300$ مدیر تصنیف ۳ نجمة

900$400$ مدیر تصنیف ٤ نجمة

1000$500$ سفیر

1200$رئاس�ة600$سفیر تصنیف ۱ نجوم

1500$رئ�س مجلس إدارة700$سفیر تصنیف ۲ نجوم

1800$رئ�س تنف�ذي

حّسن حیاتك  

سفیر تصنیف ۳ نجوم

سفیر تصنیف ٤ نجوم

سفیر تصنیف ٥ نجوم

سیتم دفع ھذه المكافأة في الیوم ۱٥ من كل شھر.



السفیر
مجموعة 

تحصل الشركة شھریًا على ۳٪ من أرباح مبیعات العضویة الجدیدة وتضعھا في 

مجموعة المكافآت العالمیة التي یتقاسمھا السفراء.

. یمكن للسفراء كسب حصص إضافیة من خالل التقدم في الرتبة

۱ مشاركةسفیر

۲ مشاركةسفیر تصنیف ۱ نجمة

۳ مشاركةسفیر تصنیف ۲ نجوم

٤ مشاركةسفیر تصنیف ۳ نجوم

٥ مشاركةسفیر تصنیف ٤ نجوم

٦ مشاركةسفیر تصنیف ٥ نجوم

۷ مشاركةسفیر رئاسي



للسفیر
جمیع السفراء وأحبائھم مدعوون للمشاركة في 

 .Travorium إجازة السفیر السنویة الخاصة بـ

یتم دفع تكالیف اإلقامة من قبل الشركة باإلضافة 

إلى العدید من االمتیازات واألنشطة األخرى. عادةً 

ما تقام ھذه اإلجازة في سبتمبر.

اإلجازة السنویة



تعریفات



لتصبح مدیر أساسي، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV ۱۰۰. یجب أن یكون لدیك عضویة أساسیة.المدیر األساسي

لتصبح مدیر تیتانیومي، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV ۱٥۰. یجب أن یكون لدیك عضویة التیتانیوممدیر تیتانیومي

لكي تصبح مدیر بالتیني، یجب أن یكون لدیك الحد األدنى من CSV ۲٤۰. یجب أن یكون لدیك عضویة بالتینیة.مدیر بالتیني

لتصبح مدیر تصنیف ۱ نجمة، یجب أن یكون لدیك CSV ۲۰۰ ویكون لدیك الحد األدنى من ۱۲۰۰BV مع ما ال یقل عن ٦۰۰BV في ساقك األضعف.مدیر تصنیف ۱ نجمة

لتصبح مدیر تصنیف ۲ نجمة، یجب أن یكون لدیك CSV ۳۰۰ ویكون لدیك الحد األدنى من ٤,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۲,۰۰۰BV في ساقك األضعف.مدیر تصنیف ۲ نجمة

لتصبح مدیر تصنیف ۳ نجوم، یجب أن یكون لدیك ٤٥۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۱۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ٥,۰۰۰BV في ساقك األضعفمدیر تصنیف ۳ نجمة

لتصبح مدیر تصنیف ٤ نجوم، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۲۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۱۰,۰۰۰BV في ساقك األضعف.مدیر تصنیف ٤ نجمة

لتصبح سفیر، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۳۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۱٥,۰۰۰BV في ساقك األضعف.سفیر

لتصبح سفیر تصنیف ۱ نجمة، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ٦۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۳۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.سفیر تصنیف ۱ نجمة

لتصبح سفیر تصنیف ۲ نجمة، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۱۲۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ٦۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.سفیر تصنیف ۲ نجمة

لتصبح سفیر تصنیف ۳ نجوم، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۱٦۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۸۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.سفیر تصنیف ۳ نجمة

لتصبح سفیر تصنیف ٤ نجوم، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۳٦۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۱۸۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.سفیر تصنیف ٤ نجمة

لتصبح سفیر تصنیف ٥ نجوم، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ٤۸۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۲٤۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.سفیر تصنیف ٥ نجمة

لتصبح سفیر رئاسي، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۹٦۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ٤۸۰,۰۰۰BV في ساقك األضعف.سفیر رئاسي

لتصبح رئیس مجلس إدارة، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۱,٤٤۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۷۲۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.رئیس مجلس إدارة

لتصبح رئیس تنفیذي، یجب أن یكون لدیك ٥۰۰ CSV ویكون لدیك الحد األدنى من ۱,۹۲۰,۰۰۰BV مع ما ال یقل عن ۹٦۰,۰۰۰BV في ساقك أضعف.رئیس تنفیذي

الرتب 
والمؤھالت



(BV ۲٥) العضویة األساسیة ،(BV ٥۰) عضویة التیتانیوم ،(BV ۸۰) یتم إنشاؤه من عضویة البالتینیوم  (BV) حجم األعمال

ر جدول دفع العمولة  فترات الدفع ھي االثنین ۱۲:۰۰ صباحاً حتى األحد ۱۱:٥۹ مساًء. یتم احتساب مكافآت المبیعات المباشرة والمكافآت المشفرة األج
ط                              الیومي یومیاً وتدفع  أسبوعیاً. مدیر تصنیف ۱ نجمة، مدیر تصنیف ۲ نجمة، جمیع مكافآت المشفرة ذات الصلة بالسفر، مكافأة نم

ك                              الحیاة و/أو المكافآت النقدیة تدفع في الشھر التالي في الیوم الخامس عشر. ثم یتم إصدار العموالت إلى محفظتك اإللكترونیة في مكتب
م                              الخلفي. نحن نحتفظ بالعموالت في المحفظة اإللكترونیة لتغطیة رسوم العضویة الشھریة للشھر المقبل. یجب على الشركاء الذین لدیھ

ن                              حسابات عمالء ترك مبلغ دفع العضویة التالي في محفظتھم اإللكترونیة. تتم معالجة الطلبات المقدمة یوم الخمیس لتلقي األموال م
                             المحافظ اإللكترونیة في یوم الجمعة من نفس األسبوع.       

األجر الیومي مع فریقي مبیعات یتم من خالل الرئیس التنفیذي. تٌطبق قاعدة حجم ٥۰٪. یمكن استخدام ٥۰٪ فقط من حجم األجر الیومي مع فریقي مبیعات
األعمال المطلوب من كل فریق مبیعات للحصول على مؤھل الرتبة.

بعد ۹۰ یوماً من الدفعة األخیرة، سیتم إنھاء حسابك وسیتم مصادرة جمیع المزایا من أي فریق مبیعات بشكل دائم.عدم النشاط

قاعدة الحد األقصى لدفع العموالت ھو ٦٥٪ من حجم 
(BV) األعمال

إذا تم الوصول إلى الحد األقصى للدفع، سیتم حني العموالت لتلبیة الحد األقصى للدفع بنسبة ٦٥٪

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

(CSV) حجم مبیعات العمالء(CSV ۲٥) العضویة األساسیة(CSV ٥۰) وعضویة التیتانیوم (CSV ۸۰) تم إنشاؤه من نشاط المبیعات الشخصیة. العضویة البالتینیة

Dreamcationsتكسب العضویات األساسیة أو التیتانیوم أو البالتینیة ۲ نقطة مقابل كل دوالر ینفق شھریاً و۱ نقطة مقابل كل دوالر ینفق على الدفع
األولي لعضویة العمالء الخاصة بك.

تسمح لعضو السفر الشراء بسعر مخفض جولة عالمیة وإجازات استجمام من سعر التجزئة المذكور إلى سعر Travorium المخفض. سیتم نقاط السفر
احتساب ۱ واحدة لكل دوالر تنفقھ على عضویة العمیل األولیة وسوف تكسب ۲ نقطة عن كل دوالر ینفق على عضویة العمالء الشھریة الجاریة.

مسرد 
المصطلحات

یتم االحتفاظ بجمیع نقاط السفر لمدة تصل إلى عامین.



ب.الموضع ● Travorium ھي ھیكل من فریقي مبیعات.. تتطلب جمیع الرتب فریقي مبیعات للتقدم في الرت
ذي ● تسمح غرفة االنتظار للشخص برعایة شخصیة لیتم وضعھا في خزان احتجاز لدینا لمدة تصل إلى ۷ أیام (الیوم ال
!                ترعاھم ھو الیوم ۱). أي شركاء لم یتم وضعھم في ھذا اإلطار الزمني سیتم وضعھم تلقائیاً. جمیع المواضع نھائیة

. Travorium یمكن للشریك الحفاظ على مركز واحد فقط في ●

راضالمبالغ المستردة ● عندما یتلقى شریك عمولة مسبقة على أي عملیة بیع، فإنھم یخضعون لرسوم مقابل أي عموالت غیر مكتسبة إذا تم استرداد المعاملة أو االعت
              علیھا. سیتم خصم المبالغ المستردة من أي شیكات عمولة مستقبلیة حتى یتم تخفیف المبالغ المستردة. تخضع المكافآت التي یتلقاھا الشركاء إلى

              االسترداد بنسبة ۱۰۰٪ بسبب األعمال االحتیالیة أو النشاط غیر األخالقي.

ل.اإللغاء ● یجوز ألي شریك أو عمیل اإللغاء عبر البرید اإللكتروني (support@travorium.com) في غضون ۱٤ یوماً من تاریخ التسجی
م               وبسبب طبیعة المنتج الرقمي وھیكل العمولة، یتم تطبیق ھذه السیاسة بصرامة. بمجرد الموافقة علیھ، قد یستغرق األمر ما یصل إلى ۱۰ أیا

               حتى تتم معالجة عملیة االسترداد. یجوز ألي شریك أو عمیل إلغاء اشتراكھ المستمر في أي وقت عن طریق البرید اإللكتروني
.support@travorium.com               

● العمیل مسؤول عن االتصال بالدعم لطلب إعادة النقاط في غضون ۷ أیام من إلغاء الحساب (بین األیام ۹۰-۹۷). سیحتاج العمیل إلىفترة إلغاء العضویة
ن.               االتصال خالل ساعات العمل العادیة لشركة Travorium وتقدیم نموذج تفویض موقّع لبطاقة االئتما

ل. ● یسري ھذا العرض مرة واحدة فقط طوال عمر حساب العمی
. ● ال ینطبق ھذا على العضویات األساسیة

ءات. ● ال یوجد استثنا

الموضع 
واالنضغاط 

والمبالغ المستردة




