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 النظام الداخلي لشركة الفريق الذهبي للتسويق و االستثمار

 

سواء كانت شخصا طبيعيا المستفيد  حديد التزامات الشركة و التزاماتيشمل هذا العقد في ت :01المادة 

 .معنوياأو 

 . األقلسنة على  18يحدد سن المستفيد بأكثر من  : 02المادة 

المحددة  بيوم االثنين  وذلك لتحقيقه الشروط  األسبوعيةلكل مستفيد الحق في العمولة  : 03المادة 

 المنصوصة .

 العمالء .دفوع لدى حساب الشركة في حالة عدم التزام المستفيد بجلب مال يسترد المبلغ ال : 04المادة 

على الممـثل المستـقل االلتـزام التـام بتعليمـات القائـد واألبالين وحضور التـدريبات  : 05المادة 

 :تفيد في حالة ـط حق المسـال يسقوااللتـزام بمـواعيد العمـل من أول يـوم، و

 المبرر  الغياب -

 المرض   -

 شهرا منذ تاريخ االنقطاع عن العمل  12اال بعد مضي الظروف الخارجية،  -

لكل مستفيد الحق في الحصول على شهادة عمل مسوق لدى الشركة لغرض التأمين كما له  : 06المادة 

 .  NETWORKERالحق في الحصول على نسخة باإلنجليزية لغرض التأشيرة بصفته 

كانقطاع األنترنت و  الخارجية لظروف يعفى من المسؤولية كل مستفيد و الشركة في حالة ا : 07المادة 

 الحاالت المنصوص عليها في القانون العام .

يحق لكل مستفيد التنازل عن مركز تتبعه بكامله وال يحق له تجزئته لصالح مستفيد اخر من  : 08المادة 

 الشركة بشرط ان يكون فوقه في العمود .

 .GTيتمتع كل مستفيد برقم تسلسلي : 09المادة 

 12يوم بعد  20ال تحتسب عائدات الشبكة ابتداءا من تاريخ انتهاء فترة السماح المقدرة بــ  : 10المادة 

 شهرا من ايداع الملف المثبت بإيصال  الدفع لدى المصارف وهو تاريخ بداية سريان العقد .

م الشركة في حالة الوفاة ال يجوز التصرف في الذمة المالية للمستفيد اال بحكم قضائي  وحك : 11المادة 

 سنة . 18في مركز التتبع يعود الى الوريث وشروطه اكثر من 

  ،على طلب السلطات المخولة قانونا اتلتزم الشركة بسرية البيانات التجارية للمستفيد االبناء  : 12المادة 

 أحكام المحاكم أو الجهات االدارية .

 



 

 يمنع منعا باتا التعامل خارج المصارف ما نطق باإليداعات أو السحب للمستفيد . : 13المادة 

يجب التزام نظام و إجراءات  ،كل التعليمات الالزمة من اإلدارةعلى المستفيد أن يلتزم ب : 14المادة 

 الشركة.

تحايله على ثبت بحكم ي المتابعة القضائية لكل مستفيد تحتفظ الشركة بحقها الكامل ف : 15المادة 

 النظام الداخلي للشركة، تعمل اسم الشركة لغرض خارج المستفيدين المباشرين له و غير المباشرين او اس

ا االحتفاظ  بشبكة العمل لصالحها ووضع اليد على ذمته، العقد  إلغاءكما تحتفظ كذلك الشركة بحقها في 

فات  المالية و التي تعتبر في حقه و يسقط الحالية منه عائدات الشبكة مستقبال مع عدم المساس بالمخال

 حقه في المنتج مع عدم المساس بمدخراته لدى الشركة. آليةبصفة 

 من شهادة الذمة . األحوالال يعفى المستفيد في كل  : 16المادة 

 دج كحقوق للعضوية. 4500يجب تجديد العضوية في الشركة كل سنة بتسديد مبلغ :  17المادة 

تحسب الشجرة مباشرة و انطالقا من المستفيد نفسه حتى أخر تسجيل في نفس العمود كمثله  : 18المادة 

 ، على اال يعتمد بمن فوقه مباشرة حتى و ان كان ممثله المباشر . األصولفي قرابة 

يمينا و  موازنةدج تقاس بال15000قدره بمبلغ تحدد عمولة المستفيد انطالقا من شجرته  : 19المادة 

 يسارا 

 : مستفيدين في كال الجهتين علما أن  2 -

المدفوع  األولالقسط  إلىيضاف تلقائيا  األولاختار منتج السيارات  إذا نصفين  إلىالمبلغ يقسم  -

 .للمنتج 

كله أو جزء منه  إضافتهالنصف الثاني للمبلغ له حرية التصرف فيه أي يمكن للمستفيد سحبه أو  -

 للمنتج .

 المستفيدين في حساب العمولة الغير مباشرة . إيجادتحسب العمولة  : 20المادة 

 يدخل في حساب التوازن من شملتهم عالوة الدخول و المستفيدين . : 21المادة 

نقطة  16ا يسارونقطة 16 لمن كان في شجرته في كل جهة يمينا ةسبوعياألالعمولة  ال تزيد: 22المادة 

التسجيالت المقدمة  كان عدد ا........ مهم األسبوعيالسقف  وذلك ما يسمى   Bronzeإذا كان بمرتبة 

 للشركة 

يعتبر مركز التتبع غير نشط في حالة عدم وجود على االقل تسجيال مباشرا يمينا و يسارا  : 23المادة 

وال يدفع المستفيد من عائدات الشركة أو شبكة العمل و يتحول مباشرة الى مركز تتبع نشط مباشرة بعد 

 يمينا و يسارا مباشرين .تسجيل مستفيد 

 

 



 

التسجيل في الشركة او يستفيد من ال يحق لكل متنازل عن مركز تتبعه الخاص ان يعيد  : 24المادة 

 تنازل او شراء لمركز تتبع مدى الحياة .

دج ال يستفيد من عمولة كاش باك ) وهي العمولة  15000مسجل ب  المستفيدإذا كان  : 25المادة 

 ( . األصليةالمسبقة من العمولة   

دج ال يستفيد من سيارات و خدمة العمرة و بعض 15000مسجل بمبلغ  المستفيدإذا كان   : 26المادة 

 االمتيازات و الفوائد التي تصدرها اإلدارة العامة .

 15000دج يحق له ان يضيف الى المبلغ االول  15000مسجل بالمبلغ  يدالمستفإذا كان  : 27المادة 

 دج بيزنس . 30000دج ليتحصل على رتبة 

 ( أن يستفيدوا من خدمة البيع المباشر. المستفيدينيحق لكل الشركاء )   : 28المادة 

كل ممثل على  جبالشركة تنظم تظاهرات اقتصادية و فكرية في االستثمار و التسويق و ي  : 29المادة 

حيث يؤدي  الحضور و دفع مستحقات المؤتمرات و التدريب و تعتبر هذه التدريبات أساسية في الشركة.

غلق  عدم فهم عمل الشركة وذلك قد يؤدي إلى الغياب غير المبرر عن المؤتمرات أكثر من مرة إلى

 المكتب الخاص بالممثل المستقل.

و حضور المؤتمرات و بيع المنتجات و حضور تدريبات خاصة  الترقيات خاصة بااللتزام  : 30المادة 

 و تسجيالت أعضاء جدد وتحديد المستوى المطلوب .

 األوليسمح للمستفيد بموجب هذا العقد بشراء سيارة بالتقسيط على أن يكون القسط  : 31المادة 

التي تعمل بالجزائر  األجنبيةدج  في حساب الشركة لدى مصارف الجمهورية الجزائرية أو  170000

 دج  مبلغ تكاليف الملف . 2000 إضافة

 :المبلغ المخصص للتسجيل : 32المادة 

 دج كدفعة أولى على المنتج المختار.10000دج يحسب منه  60000مرتبة البيزنس+:  -

 .تج المختارنعلي الم ىدج كدفعة أول 5000يسحب منه دج  30000مرتبة البيزنس:  -

 تج المختارنعلي الم ىدج كدفعة أول 5000دج يسحب منه  15000 الفريالنسر:مرتبة  -

 عائدات الشركة . لىإو الباقي يذهب                           

 دفعة مسبقةدج ك 340000دج  أو  170000ة في حالة اختيار شخص لسيارة يدفع قيم  : 33المادة 
 من المبلغ اإلجمالي و ال يحق له استرجاعه . 

 
 بسبب مجموعة من االجراءات و االتفاقيات القانونية مع المتعاملين لدى الشركات االخرى -

 



  

 دج كتسبيق علي المبلغ اإلجمالي. 50000في حالة اختيار الشخص ل عمرة يتم دفع مبلغ   : 34المادة 

 نقاط يسار  2نقاط يمين و  2العمولة المقدمة من طرف الشركة أن يحقق المستفيد شرط   : 35المادة 

 لما يلي: و ذلك طبقا

 نقطتين. 2دج =  60000 -

 .نقطة 1=  دج 30000 -

 .دج = نصف نقطة  15000 -

 دج . 15000نقاط يحصل على عمولة  4وإذا تحقق الشرط  -

 10000دج يتحصل على  170000في حالة جلب المستفيد لشخص يدفع على سيارة    : 36المادة 

 دج كمكافأة . 40000دج يتحصل على  340000دج كمكافأة أو 

 دج  كمكافأة . 5000في حالة جلبه لشخصين اختارا خدمة العمرة يتحصل على   : 37المادة 

عمالء مباشرين له يحصل على دج ك 30000بمبلغ  اوفي حالة جلب شخص انضم  : 38المادة 

 دج مسبقة من العمولة األصلية . 5000

له كل الحقوق و االمتيازات دج،  30000أو  دج  60000إذا كان المستفيد مسجل بمبلغ   : 39المادة 

 التي تصدرها االدارة العامة .

 عن القرارات المتخذة من طرف المستفيد. ولةمسؤالشركة غير   : 40المادة 

قوانين في شركة الفريق الذهبي االنضمام في شركات اخرى وهذا يخالف  لمستفيدلال يحق  : 41المادة 

 ، في حالة ما : لشركة و النظام الداخلي ل

 المستفيد غير الشركة تلغى عضويته من الشركة . -

 يفقد المستفيد جميع حقوقه المقدمة من طرف الشركة . -

 القانون األساسي لها.يحق للشركة أن تغير في   : 42المادة 

 . وقت أي في والمساعدة الدعم وتقديم شركائهم مع التام االلتزام الفرق قادة على:  43 المادة

 في قادتك قبل من ضدك تقرير طلع إذا المستقل بالممثل الخاص االفتراضي المكتب يغلق :44 المادة

 .43 المادة احترام بعدم العمل

 ختم المدير الشركةختم  امضاء و بصمة المستفيد

 


