يونيسيتي
لحياة أفضل

السياسات واإلجراءات

فهرس المحتويات
القسم األول

التعريفات

4

القسم الثاني

إجراءات طلب العضوية

7

القسم الثالث

مسؤوليات العضوية

12

القسم الرابع

رعاية العضوية

15

القسم الخامس

طلب المنتجات ومواد المبيعات

18

القسم السادس

ترويج منتجات وفرص يوني سيتي

23

القسم السابع

مكافآت ورسوم العضوية

28

القسم الثامن

إنهاء العضوية

30

الملحق أ

إتفاقية العضوية

33

الملحق ب

برنامج السفير

36

تعتبرالسياســات واإلجــراءات (“السياســات واإلجــراءات”) ليونيســتي ســارية المفعــول وملزمــة ألعضــاء مؤسســة يونــي ســيتي الدوليــة( ،التــي
تضــم الشــركة األم الحاليــة والشــركات التابعــة لهــا وخلفاءهــا ومــن يجــري التنــازل لهــم ،ويشــار إليهــم جميعــً معــً باســم “يونــي ســيتي”)
وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ  1ينايــر  . 2017ويجــب أن تكــون األنشــطة التــي يمارســها األعضــاء فــي هــذا التاريــخ ومــا بعــده  ،متوافقــة مــع هــذه
السياســات واإلجــراءات .يجــوز ليونــي ســيتي تعديــل العقــد  ،علــى النحــو المبيــن أدنــاه ،فــي أي وقــت حســبما تــراه مناســبا ،و ســوف تدخــل
مثــل هــذه التعديــات حيــز التنفيــذ وتصبــح ملزمــة بعــد ثالثيــن يومــً مــن بــدء ظهورهــا علــى الموقــع ، www.unicity.comأو اعالنهــا فــي
نشــرة رســمية تصدرهــا يونــي ســيتي ،أو فــي الطبعــات الجديــدة مــن هــذه السياســات واإلجــراءات.
تحــدد السياســات واإلجــراءات الطريقــة التــي ُيمــارس فيهــا عضــو يونيســتي نشــاطه مــع يونــي ســيتي ومــع األعضــاء اآلخريــن و الزبائــن.
ِّ
وتشـ ِّ
ـكل خطــة مكافــآت يونــي ســيتي (“خطــة المكافــآت”) واتفاقيــة العضويــة ،ونمــوذج اتفاقيــة العضويــة  ،وهــذه السياســات واإلجــراءات،
عقــدًا كام ـ ً
ا (“العقــد”) فيمــا بيــن األعضــاء ويونــي ســيتي ،علــى التوالــي .ولكــي يصبــح أي تفســير أو توضيــح أو اســتبعاد أو اســتثناء لهــذا
َّ
وموقعــً مــن جانــب مســؤول مفــوض مــن يونــي ســيتي .و حيثمــا يســمح الســياق بذلــك ،ســوف
العقــد نافــذ المفعــول ،يجــب أن يكــون خطيــً
تشــمل اإلشــارة إلــى الفــرد ،الجمــع أيضــا ،والعكــس بالعكــس  .كمــا تشــمل اإلشــارة إلــى أحــد الجنســين ،الجنــس اآلخــر .و يشــكل االســتمرار فــي
العضويــة أو قبــول مكافــآت وفقــً لخطــة المكافــآت ،أو قبــول أيــة منفعــة أخــرى بموجــب العقــد ،قبــوالً للعقــد ولجميــع التعديــات التــي تُجــرى
عليــه .يلغــى هــذا العقــد ويحــل محــل جميــع العقــود الموقعــة بيــن األعضــاء ويونــي ســيتي والشــركات التابعــة لهــا وفروعهــا ومســاهميها
وخلفائهــا ومــن يجــري التنــازل لهــم وأيــة هيئــة أخــرى مرتبطــة بهــا.
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مدونة السلوك وأخالقيات العمل
لشركة يوني سيتي
بصفتي عضوًا في يوني سيتي،
أوافق على وأتعهد بـما يلي:
●

ســأكون مهذبــً ومحترمــً وأمينــً وعــادالً فــي جميــع تعامالتــي أثنــاء عملــي كعضـ ٍـو فــي يونــي ســيتي ،و ســوف أنفــذ أنشــطة عضويتــي
أي شــيء يلحــق ضــررًا بتلــك الســمعة ،بمــا فــي ذلــك عــدم إبــداء أيــة
بطريقــة تعــزز الســمعة اإليجابيــة ليونــي ســيتي ،ولــن أقــوم بفعــل ِّ
تعليقــات ســلبية أو ُمهينــة حــول يونــي ســيتي أو شــركائها أو أعضائهــا ،أو تشــجيع اآلخريــن علــى ذلــك.

●

سأحترم وألتزم ببنود ضمانة يوني سيتي لرضا العمالء عن المنتج عند التعامل مع جميع زبائني .

●

ســأفي بمســؤولياتي القياديــة بصفتــي راعــي عضويــة عــن طريــق بــذل كل الجهــود الممكنــة فــي تدريــب ومســاعدة األعضــاء الذيــن
يشــكلون مجموعــة األفــراد التابعيــن لــي عنــد المســتوى األدنــى مــن الرتبــة ،و الحــرص علــى تقديــم أشــكال الدعــم األخــرى كافــة  ،لهــم.

●

سأحترم عالقة راعي العضوية لكل عضو في أسرة يوني سيتي ،ولن أقوم بأية محاولة للتدخل في هذه العالقات أو تغييرها.

●

سألتزم بالعقد بأقصى ما أمتلك من قدرة ،باذالً قصارى جهدي إلستلهام روح العقد ،إضافة إلى نصوصه الحرفية.

●

لــن أقــوم بــأي إدعــاء بخصــوص أي منتــج ليــس مشــموالً وال مدعومــً فــي منشــورات يونــي ســيتي الرســمية الحاليــة ،كمــا لــن أقــوم
بتحريــف فــرص يونــي ســيتي للحصــول علــى دخــل محتمــل فــي خطــة المكافــآت .

●

لــن أقــوم بإعطــاء أي فكــرة خاطئــة عــن المنتجــات أو عــن خطــة المكافــآت ،أو فــرص يونــي ســيتي ،ولــن أشــارك فــي أيــة ممارســات تنطــوي
علــى تدليــس أو خــداع أو ممارســات غيــر قانونيــة.
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القسم األول

تعريفات
أ -عضو نشط
عضــو يتمتــع بوضــع جيــد و قــد جمــع مــا ال يقــل عــن  100نقطــة شــخصية مــن حجــم النقــاط الشــهرية .ويشــترط أن يكــون الشــخص عضــوًا
نشــطًا لكــي يحــق لــه تجميــع المكافــآت ضمــن الخطــة المكرســة لذلــك .

ب -خطة المكافآت
وأي تعديــل عليهــا ،عبــارة عــن برنامــج حوافــز يســتطيع العضــو مــن خاللــه ،تجميــع المكافــآت وفقــً لقواعــد
خطــة يونــي ســيتي للمكافــآتَّ ،
خطــة المكافــآت ،ويجــوز أن تشــتمل الخطــة علــى برامــج حوافــز أو خطــط أخــرى ممــا تعلــن عنــه يونــي ســيتي و تعتمــده ِّ
خطيــً ،مــن وقــت
آلخر.

ج  -المكافآت
هــي أي هديــة أو جائــزة أو إكراميــة أو منفعــة أو دفعــة نقديــة أو حافــز تقدمــه يونــي ســيتي إلــى عضـ ٍـو مــا وفقــً لخطــة المكافــآت  .و تكــون
معظــم المكافــآت علــى شــكل مقاديــر أو نقــاط تقيــد فــي حســاب باســم العضــو .يجــوز تحويــل النقــاط إلــى دفعــات نقديــة تســمى أحيانــً
عمــوالت أو مكافــآت أو أرصــدة أو مــا شــابه ذلــك .و قــد تشــمل خطــة المكافــآت أيضــً جوائــز ومنتجــات وهدايــا ورحــات وحوافــز وغيــر ذلــك.
ـجل فــي حســاب
يعــاد تحويــل المكافــآت التــي علــى شــكل دفعــات نقديــة و التــي ال يطالــب بهــا أحــد خــال مــدة  90يومــً إلــى نقــاط تسـ َّ
العضــو .و يتــم مصــادرة أيــة مكافــآت أو نقــاط ال يطالــب بهــا أصحابهــا حتــى وقــت إنهــاء عقــد العضويــة .إن دفــع المكافــآت هــو نــوع مــن
اإللتــزام الشــرطي مــن قبــل الشــركة عنــد قيــام العضــو بتلبيــة جميــع متطلبــات إنجــاز مــا خــال فتــرة عضويتــه .

د  -مجموعة أو شبكة األعضاء التابعين في المستوى األدنى
تتكــون منظومــة “ المســتوى األدنــى” مــن جميــع الموزعيــن الذيــن يرعاهــم و /أو يســجلهم ،بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة ،أحــد الموزعين
فــي المســتوى األدنــى التابــع له .

المسجل
ھ-
ِّ

ـجل
هــو العضــو الــذي يمكــن اإلعتــراف بــه بهــذا المســمى فــي اتفاقيــة العضويــة ،عندمــا يقــوم باســتقطاب فــرد مــا .و يجــوز أن يكــون المسـ ِّ

عضــوًا راعيــً أيضــا.

و -الشهر األول الذي تحتسب فيه النقاط
هو الشهر التقويمي حسب الروزنامة الذي تقبل فيه يوني سيتي إتفاقية عضوية العضو.

ز  -عضو المستوى األمامي أو الطليعي
هو العضو الذي يتموضع مباشرة قبل موقع الراعي في سلسلة األعضاء الذين يرعاهم.

ح  -السلسلة أو الساللة
ـدد خطــوط الرعايــة و تقــوم بإيصــال المعلومــات ذات الطبيعــة الســرية الخاصــة بيونــي
هــي قائمــة مؤلفــة مــن مجموعــات األعضــاء التــي تحـ ِّ
ســيتي ،إلــى األعضــاء بغــرض وحيــد هــو مســاعدتهم علــى تعزيــز عضويتهــم فــي يونــي ســيتي .و يمكــن النظــر إلــى السلســلة أو الســالة
علــى أنهــا قائمــة خاصــة بيونــي ســيتي ،تشــتمل علــى معلومــات عــن حقــوق الملكيــة التــي تتعلــق بأعمــال يونــي ســيتي ،وقــد تشــتمل
كذلــك علــى معلومــات أخــرى كاألســماء وبيانــات اإلتصــال  ....إلــخ.
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ط  -العضو

هــو الشــخص المتعاقــد المســتقل الــذي قــام بتعبئــة إتفاقيــة عضويــة يونــي ســيتي الرســمية و و ِّقعهــا ،و بالتالــي تــم قبولهــا مــن قبــل
يونــي ســيتي و لــم َيجــر إنهــاء عالقتــه بالشــركة ،بطريقــة أو بأخــرى ،حتــى اللحظــة .و ُيمنــح العضــو ًّ
حقــا غيــر حصــري لشــراء وتســويق
وترويــج منتجــات يونــي ســيتي (“المنتجــات”)  ،كمــا يعطــى الفرصــة الســتقطاب زبائــن و أعضــاء محتمليــن ليونــي ســيتي وفقــً لخطــة
المكافــآت وبموجــب شــروط وأحــكام العقــد (“أنشــطة العضويــة”) .يجــوز أن ُيشــار إلــى العضــو باســم الرتبــة التــي يحققهــا ضمــن خطــة
المكافــآت؛ مثــل مســاعد ،مديــر ثانــي ،مديــر ،مديــر أول ،مديــر إداري ،مديــر إداري أول ،حامــل الياقوتــة الرئاســية الزرقــاء ،حامــل الياقوتــة
الرئاســية الحمــراء ،حامــل الماســة الرئاســية ،حامــل الماســة المزدوجــة  ،حامــل الماســة الثالثيــة أو الماســة التاجيــة .و بموجــب هــذا التصنيــف،
أي شــخص يحصــل علــى عضويــة مــن خــال أيــة وســيلة معتمــدة  ،أو لقــاء
ال يعتبــر زبائــن التجزئــة أعضــاء .مــن جانــب آخــر ،ســيعتبرعضواُّ ،
عمــل قــام بــه ،أو قــدم نفســه علــى أنــه عضــو أو منتفــع مــن عضويــة مــا ،أو حصــل بموجــب ذلــك علــى حــق انتفــاع أو مــا ُيفتــرض أنــه حــق
انتفــاع فــي عضويــة يونــي ســيتي ،و ســوف يكــون مل َزمــا بالواجبــات واإللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد.

ي  -العضوية
هي حق غير حصري ُيمنح للعضو من أجل القيام بأنشطة العضوية.

ك  -إتفاقية العضوية
هي إتفاقية ملزمة قانونا ،تبرم بين العضو و يوني سيتي،
كجــزء مــن العقــد الموقــع بيــن الطرفيــن .و يجــب مــلء إســتمارة إتفاقيــة العضويــة مــن جانــب الشــخص أو الهيئــة التــي تتقــدم بطلــب
ليصبــح أو لتصبــح عضــوًا .وهــذه اإلتفاقيــة خاضعــة للقبــول أو الرفــض مــن جانــب يونــي ســيتي .و توجــد الشــروط واألحــكام منشــورة علــى
اإلنترنــت وعلــى ظهــر إتفاقيــة العضويــة المرفقــة فــي الملحــق أ ،و قــد تــم تضمينهــا جميعــا هنــا بهــذه الصفــة ،كمرجــع.

ل  -راعي العضوية
هــو أعلــى موقــع يبلغــه العضــو .ف “الراعــي” هــو مــن يكــون معترفــً بــه فــي إتفاقيــة العضويــة بصفتــه تلــك ،ويتــم إدراجــه علــى المســتوى
األمامــي المتقــدم الخــاص برتبــة الراعــي.

م  -حجم النقاط الشخصية
هــو حجــم أوعــدد النقــاط المتجمعــة مــن مشــتريات العضــو مــن المنتجــات ،أو المنتجــات التــي يشــتريها زبائنــه المحالــون إليــه عبــر يونــي
ســيتي خــال مــا مدتــه شــهر تقويمــي .

ن  -النقاط
ـج مــن قبــل العضــو أو مجموعــة األعضــاء التابعيــن عنــد
هــي القيمــة أو الحجــم المحـ َّ
ـج مــا .ت َُج ِّمــعُ العضويــة نقاطــً عنــد شــراء منتـ ٍ
ـدد لمنتـ ٍ
المســتوى األدنــى وفقــً لخطــة المكافــآت .ال يكتســب حجــم النقــاط أي قيمــة نقديــة مــا لــم يتــم اســتبداله علــى نحــو أصولــي ،و وفــق
األنظمــة المتبعــة فــي ذلــك .

س  -التأهل
ـددة لتحقيــق رتبــة أو منفعــة أو جائــزة معينــة وفقــً لخطــة المكافــآت فــي شــهر
و يعنــي أن يتمكــن العضــو مــن تلبيــة المتطلبــات المحـ َّ
تجميــع النقــاط ،و عندمــا تكــون فيــه العضويــة فــي وضــع جيــد.

ع  -الرتبة
جمعتهــا عضويــة مــا .وتشــمل
هــو لقــب يــدل علــى التأهــل فــي خطــة المكافــآت و يســتخدم لتحديــد مســتوى اإلعتــراف أو المكافــآت التــي َّ
تلــك الرتــب األلقــاب التاليــة  :مســاعد ،مديــر ثانــي ،مديــر ،مديــر أول ،مديــر إداري ،مديــر إداري أول ،حامــل الياقوتــة الرئاســية الزرقــاء ،حامــل
الياقوتــة الرئاســية الحمــراء ،حامــل الماســة الرئاســية ،حامــل الماســة المزدوجــة ،حامــل الماســة الثالثيــة ،و حامــل الماســة التاجيــة.

ف  -زبون التجزئة
هــو المســته ِلك النهائــي الــذي يشــتري منتجــات مــن عضــو مــا ،إمــا مباشــرة أو مــن خــال يونــي ســيتي .األعضــاء ليســوا زبائــن تجزئــة وال
يحــق لهــم طلــب منتجــات كمــا لــو كانــوا كذلــك .ال يشــارك زبائــن التجزئــة ،مــن ناحيــة أخــرى ،فــي خطــة المكافــآت ،رغــم أن الحجــم الناتــج عــن
المنتجــات التــي يشــترونها ،يؤخــذ فــي اإلعتبارعنــد حســاب الحجــم الشــخصي لنقــاط العضــو الــذي باعهــم المنتجــات.
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ص  -سعر التجزئة
هو السعر المقترح لمبيعات التجزئة

ق  -الموزع المستقل في المستوى العلوي
هــو مــوزع مســتقل يكــون ،مــن حيــث الرتبــة ،أعلــى مــن ممثــل المبيعــات ،وهــو راعــي العضويــة لعضــو مــا و للرعــاة أوالمســجلين
المتعاقبيــن فــي كل مســتوى علــوي.

ر  -الحجم أو المقدار
المحــددة لمنتــج مــا .و ت َُج ِّمــعُ العضويــة هــذا المقــدار عنــد شــراء منتــج مــن قبــل العضــو التابــع فــي مجموعــة
القيمــة أو عــدد النقــاط
َّ
المســتوى األدنــى وفقــً لخطــة المكافــآت .ليــس للحجــم أو النقــاط قيمــة نقديــة مــا لــم يتــم اســتبدالها علــى نحــو أصولــي و وفقــا لألنظمــة
الخاصــة بذلــك.

ش  -شهر حجم النقاط
هي المدة الزمنية الالزمة لحساب المكافآت و تحديد الرتب وفقًا لخطة المكافآت.
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القسم الثاني

إجراءات طلب العضوية
أ -تقديم الطلب
يجــوزألي شــخص اإلنضمــام إلــى عضويــة يونــي ســيتي واســتكمال أي مــن الخطــوات التاليــة ( :أ) اكمــال بيانــات اتفاقيــة العضويــة األصليــة
والتوقيــع عليهــا ثــم إعــادة إرســالها إلكترونيــا إلــى يونــي ســيتي؛ (ب) التوقيــع علــى إتفاقيــة العضويــة المكتملــة وإرســالها عــن طريــق
الفاكــس إلــى شــركة يونــي ســيتي؛ (ج) تســجيل العضويــة عبــر الهاتــف لــدى يونــي ســيتي ،ثــم تقديــم اتفاقيــة العضويــة األصليــة موقعــة
ومســتوفاة علــى الوجــه الصحيــح إلــى شــركة يونــي ســيتي فــى غضــون ( )30يومــً مــن تاريــخ التســجيل؛ أو (د) تقديــم إتفاقيــة العضويــة
عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن خــال موقــع الشــركة  .. www.unicity.comال يشــترط شــراء منتــج ليصبــح المــرء عضــوًا فــى يونــي ســيتي .و تعــد
إتفاقيــة العضويــة ملزمــة لشــركة يونــي ســيتى بمجــرد إدخالهــا فــي قاعــدة بيانــات الشــركة بطريقــة صحيحــة .و تحتفــظ يونــي ســيتي
بحقهــا ،وفقــا لتقديرهــا الخــاص ،فــي رفــض أي اتفاقيــة عضويــة .و لــن تقبــل يونــي ســيتي أي اتفاقيــة عضويــة تجدهــا غيــر دقيقــة أو تحتــوي
علــى معلومــات مغلوطــة  .و تعتبــر اتفاقيــات العضويــة غيــر المكتملــة و غيــر الدقيقــة وغيــر القانونيــة ،باطلــة مــن قبــل يونــي ســيتي.
وتقــع علــى العضــو مســؤولية إبــاغ يونــي ســيتي عــن أي تغييــرات تؤثــر علــى دقــة و صحــة اتفاقيــة العضويــة.

ب -الحدود
و هــي الحــدود الجغرافيــة لممارســة النشــاط عنــد قبــول شــركة يونــي ســيتي التفاقيــة العضويــة ،إذ يخــول لألعضــاء ممارســة أنشــطة
العضويــة فقــط فــي مقــر إقامتهــم القانونيــة (“الموطــن األصلــي”) .وإذا مــا رغــب عضــو مــا فــي القيــام بأعمــال لهــا صلــة بشــركة يونــي
ســيتي خــارج حــدود وطنــه ،فيجــوز لــه ذلــك ،فقــط وفقــا للملحــق (ب) الرعايــة الدوليــة كمــا هــو موضــح فــي البنــد ت -4 -مــن السياســات
واإلجــراءات.

ج -رقم هوية العضو
يجب أن يكون لكل عضو رقم هوية خاص به وحده (“رقم الهوية”) .وستحدد شركة يوني سيتي أرقام العضوية لألعضاء.

دّ -
حق االنتفاع
ال يحــق للعضــو أن يحــوز أو يملــك حقــا قانونيــا أو حــق انتفــاع فــى أكثــر مــن عضويــة مــن دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن شــركة
يونــي ســيتي .ويشــمل ذلــك أن يكــون العضــو مدرجــً كمالــك أو شــريك أو مشــارك ،أو مســاهم فــي شــركة ،أو فــي إئتمــان ،و أي كيــان آخــر
يكــون عضــوا مــن أعضائــه .و انطالقــا مــن هــذا الشــرط ،ســيتم تطبيــق األحــكام التاليــة :
.1

مــن دون قيــد أو تحديــد ،ســيتم اعتبــار زوج العضــو و  /أو أفــراد األســرة (األشــخاص المقيمــون مــع العضــو) مــن بيــن األشــخاص
الذيــن يحــق لهــم االنتفــاع بعضويــة العضــو؛ و

 .2يجــوز للــزوج والزوجــة الحصــول علــى عضويتيــن منفصلتيــن ،فقــط عندمــا يكــون أحدهمــا راعيــا لعضويــة اآلخــر .و يكــون كل
عضــو مســؤوال مســؤولية تامــة عــن اســتيفاء كل مــا يتعلــق بشــروط العضويــة ،كمــا يلــي ( :أ) تحقيــق المطلــوب مــن حجــم
النقــاط؛ (ب) الرتبــة؛ (ج) أي برنامــج مؤهــات آخــرأو متطلبــات أخــرى ،ليكــون جديــرا بكســب الجوائــز فــي خطــة المكافــآت.
إذا ارتبــط أحــد أعضــاء أســرة العضــو فــي أي عمــل أو نشــاط مــن شــأنه أن ينتهــك شــروط العقــد الــذى يمــارس العضــو مهامــه بموجبــه،
فــإن هــذا الفعــل أو تلــك األنشــطة يمكــن أن تعــزى إلــى العضــو ذاتــه .و تشــمل مثــل هــذه األفعــال أو األنشــطة اآلتــي ولكــن مــن دون
تقتصرعليــه :
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أ -دفع األموال أو التكاليف لطرف ثالث للحصول على حصة من ارباح العضوية؛
ب -تقديم قرض إلى طرف ثالث للحصول على حصة من ارباح العضوية؛
ت -وجــود عالقــة أســرية وثيقــة مــع طــرف ثالــث يحــق لــه الحصــول علــى حصــة مــن اربــاح العضويــة ،مــن دون الكشــف عــن ذلــك
لشــركة يونــى ســيتى؛
ث -تقديــم الدعــم المــادي بــأي شــكل مــن األشــكال لطــرف ثالــث يكــون منخرطــا فــي نــزاع قضائــي مــع يونــي ســيتي أو اتخــاذ
اجــراءات قانونيــة ضدهــا (يشــمل ذلــك دفــع أتعــاب المحامــاة ،و تكاليــف الســفر و الخبــراء ،أو مــا شــابه ذلــك)؛
ج -اإلفصــاح بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي معلومــات ســرية ،أو معلومــات عــن حقــوق الملكيــة ،أو غيــر ذلــك ،إلــى طــرف ثالــث أو
إلــى وكالئــه؛ و
ح -إبــرام اتفــاق أو تفاهــم مــع طــرف ثالــث ،يســهم العضــو بموجبــه ،علــى نحــو مــا ،فــي إحــراز قبــول أي عضويــة أخــرى ،مــن دون
الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن شــركة يونــى ســيتى.

ه -الشركات
قــد تســمح شــركة يونــى ســيتى ،بمحــض تقدرهــا ،لشــركة مــا أن تحصــل علــى عضويــة لديهــا .ويجــب أن يتــم توقيــع الطلبــات المقدمــة
ـص مخــول فــي حينــه ،و أن تتضمــن تلــك الطلبــات اســم الشــركة باإلضافــة إلــى أســماء
مــن قبــل هــذه الشــركة ،عــن طريــق موظــف ُم ْخ َتـ ّ
الموظفيــن الرئيســيين فيهــا ،و مدرائهــا اإلدارييــن ،والمســاهمين فيهــا ،وتكــون الطلبــات مصحوبــة بملحــق اتفاقيــة العضويــة المطابــق
لذلــك .عــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن علــى الشــركة أن تضمــن أنهــا فــي وضــع جيــد ،وأنــه ال الشــركة ذاتهــا وال أي مــن مســاهميها ،يمتلــك
ـق انتفــاع بحصــص فــي عضويــة أخــرى فــي شــركة يونــى ســيتى .وقــد تطلــب شــركة يونــى ســيتى ،مقابــل
حــق التصــرف نيابــة عنهــا ،أو حـ ّ
ذلــك ،نســخة مــن عقــد التأســيس ،أو شــهادة تبرهــن علــى الوضــع الجيــد للشــركة ،أو أي معلومــات أخــرى حــول الشــركة ،كلمــا كان ذلــك
ضروريــا لحمايــة مصالــح شــركة يونــى ســيتى .ويخضــع أي تحويــل لحــق الملكيــة فــي الشــركة لقواعــد التحويــل الموجــودة فــي القســم )
ل(.ويجوزإنهــاء عضويــة الشــركات التــي تقــوم بتحويــل خمســين فــي المئــة ( )٪50أو أكثــر مــن ملكيتهــا مــن دون الحصــول علــى موافقــة
يونــى ســيتى وفقــا للقســم )ل ( ،و ذلــك بنــاء علــى تقديــر و اختيــار يونــى ســيتى وحدهــا .

و -الشراكات
يجــوز ليونــي ســيتي ،وفقــً لتقديراتهــا الخاصــة ،أن تســمح لجهــة مشــاركة مــا بالحصــول علــى عضويتهــا .و لهــذا الغــرض ،يجــب أن يتــم
توقيــع الطلبــات المقدمــة مــن هــذه الشــراكات ،مــن قبــل شــريك مخــول فــي حينــه ،و أن تتضمــن تلــك الطلبــات اســم الشــراكة باإلضافــة
إلــى أســماء الشــركاء اآلخريــن ،وتكــون مصحوبــة بالملحــق المطابــق التفاقيــة العضويــة .عــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن علــى الشــراكة أن تضمــن
ـق االنتفــاع بحصــص ضمــن أي عضويــة أخــرى فــي شــركة
عــدم قيــام الشــراكة أو أي مــن شــركائها ،بالتصــرف نيابــة عنهــا ،أو اإلحتفــاظ بحـ ّ
يونــى ســيتى .وقــد تطلــب شــركة يونــى ســيتى تزويدهــا بنســخة مــن اتفــاق الشــراكة أو أي معلومــات أخــرى حــول هــذه الشــراكة ،تلــزم
لحمايــة مصالــح شــركة يونــى ســيتى تبعــا لذلــك .ويخضــع أي نقــل لحــق الملكيــة فــي الشــراكة لقواعــد النقــل الموجــودة فــي القســم )ل
( .و يجــوز ليونــي ســيتي إنهــاء عضويــة الشــراكات التــي تقــوم بنقــل ( )٪50أو أكثــر مــن ملكيتهــا مــن دون الحصــول علــى موافقــة يونــى
ســيتى وفقــا للقســم )ل ( ،و ذلــك بنــاء علــى تقديــرات شــركة يونــي ســيتي وحدهــا.

ز -المؤسسات المملوكة من قبل األفراد
يتعيــن علــى اصحــاب المؤسســات التــي يملكهــا أفــراد والذيــن لديهــم عضويــة فــي شــركة يونــى ســيتى أن يقومــوا بتزويــد شــركة
يونــى ســيتى ببيــان عــن الملكيــة و  /أو أي وثائــق ضروريــة أخــرى ،بمــا فــي ذلــك الملحــق المطابــق التفاقيــة العضويــة .ويخضــع أي نقــل
لحــق الملكيــة فــي عضويــة المؤسســات الفرديــة لقواعــد النقــل الموجــودة فــي القســم )ل (.ويجــوز ليونــي ســيتي أن تنهــي عضويــة
المؤسســات المملوكــة مــن قبــل أفــراد ،فــي حــال قامــت تلــك بتحويــل خمســين بالمئــة ( )٪50أو أكثــر مــن ملكيتهــا مــن دون الحصــول علــى
موافقــة شــركة يونــى ســيتى وفقــا للقســم )ل ( ،و ذلــك بنــاء علــى تقديــرات يونــى ســيتى وحدهــا.

ح -الكيانات األخرى
يتعيــن علــى اصحــاب الشــركات ذات المســؤولية والمنظمــات األخــرى والجمعيــات غيــر المنظمــة ،الذيــن لديهــم عضويــة فــي شــركة يونــى
ســيتى أن يقومــوا بتقديــم بيــان عــن الملكيــة و  /أو أي وثائــق أخــرى ضروريــة إلــى شــركة يونــى ســيتى ،بمــا فــي ذلــك الملحــق المطابــق
التفاقيــة العضويــة .ويخضــع أي نقــل لحــق الملكيــة فــي العضويــة ،لقواعــد النقــل الموجــودة فــي القســم )ل (.و يجــوز ليونــي ســيتي أن
تنهــي عضويــة الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة ،واصحــاب الشــراكات ذات المســؤولية المحــدودة ،والمنظمــات األخــرى ،والجمعيــات
غيــر المنظمــة التــي تقــوم بتحويــل خمســين فــي المئــة ( )٪50أو أكثــر مــن ملكيتهــا مــن دون الحصــول علــى موافقــة يونــى ســيتى وفقــا
للقســم )ل ( ،و ذلــك بنــاء علــى تقديــرات شــركة يونــى ســيتى وحدهــا.
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ط -الزواج ببن األعضاء الحاليين
إذا تــزوج اثنــان مــن األعضــاء الحالييــن ،فــإن لهمــا الحــق فــي االحتفــاظ بعضويتيهمــا بشــكل منفصــل ومســتقل .ومــع ذلــك ،فــإن حقــوق
األعضــاء المتزوجيــن إلنشــاء حســاب أو تقديــم الرعايــة ســوف تتغيــر بعــد الــزواج ،وقــد تصبــح محــدودة ،و ذلــك حســب تقديرشــركة يونــى
ســيتى.

ى -الطالق بين االعضاء أو عمليات الحل التحادات األعمال
إذا قــرر األعضــاء المتزوجــون أو العضويــات الخاصــة بالشــركات ،والشــراكات ،والشــركات التــي ينظــم عملهــا ميثــاق ،والشــركات ذات
المســؤولية المحــدودة ،والشــراكات ذات المســؤولية المحــدودة وغيرهــا مــن المنظمــات والجمعيــات غيــر المنظمــة أو الكيانــات األخــرى
أو مــا شــابه (مــن اآلن فصاعــدًا “اتحــادات األعمــال”) القيــام بإنهــاء الــزواج أو حــل اتحــاد العمــل فيمــا بينهــم ،فســوف تســتمر شــركة يونــى
ســيتى فــي التعامــل مــع العضويــة وفقــا التفاقيــة العضويــة  ،إلــى أن يتــم إبالغهــا عــن ذلــك ،بإشــعار خطــي مســتوفي الشــروط مــن قبــل
جميــع األطــراف ذات العالقــة ،أو حتــى تتلقــى أمــرا قضائيــا معتمــدا مــن المحكمــة ينــص علــى خــاف ذلــك .و يخضــع هــذا اإلشــعار الخطــي
لموافقــة و قبــول شــركة يونــى ســيتى .ويلتــزم األعضــاء المطلقــون أو اتحــادات األعمــال المحلولــة بتزويــد يونــى ســيتى بنســخة مصدقــة
مــن أي حكــم قضائــي أو قــرار أو اتفــاق بتحديــد الكيفيــة التــي ســتُ تبع فــي تقديــم المكافــآت فــي المســتقبل .ويخضــع أي نقــل لحــق
الملكيــة فــي العضويــة لقواعــد النقــل الموجــودة فــي القســم)ل(.كما يجــوز ليونــي ســيتي أن تنهــي تعامــات العضويــة التــي تقــوم بنقــل
خمســين بالمئــة ( )٪50أو أكثــر مــن ملكيتهــا مــن دون الحصــول علــى موافقــة شــركة يونــى ســيتى وفقــا للقســم )ل (و ذلــك بنــاء علــى
تقديــرات شــركة يونــى ســيتى وحدهــا.

ك -وفاة العضو
فــي حالــة وفــاة أحــد األعضــاء ،ستســمح شــركة يونــى ســيتى بإعطــاء رخصــة حــق التوزيــع الخاصــة بالمــوزع المتوفــى ونقلهــا إلــى أحــد أفــراد
األســرة المباشــرين (“الوريــث”) بغــض النظــر عمــا إذا كان الوريــث يحمــل بالفعــل رخصــة حــق توزيــع منفصلــة أخــرى ،وذلــك باإلضافــة إلــى
ضــرورة توافــر الشــروط التاليــة  )1( :يجــب أن يكــون ك ً
ال مــن حــق التوزيــع الخــاص بالوريــث وحــق التوزيــع الــذى يــورث ،فــي وضــع جيــد؛ ( )2يجــب
أن يحافــظ الوريــث علــى حــق أو حقــوق التوزيــع فــي وضــع جيــد بعــد الميــراث؛ و ( )3يجــب أن يكــون الوريــث ملتزمــً تمامــً بشــروط العقــد.
ويجــب أن تتأهــل ك ً
ال مــن حقــوق التوزيــع تلــك ،بشــكل منفصــل وفقــا لخطــة المكافــآت مــن أجــل أن يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول علــى
المكافــآت و شــهادات التقديــر.
و لكــي يتــم نقــل حــق التوزيــع بعــد وفــاة المــوزع ،يجــب علــى الممثــل المختــص المســؤول عــن التركــة أن يقــدم دليـ ً
ا قاطعــً عــن الوفــاة،
إلــى شــركة يونــى ســيتى يشــمل شــهادة وفــاة معتمــدة ،أو أمــر مــن المحكمــة أو أي وثائــق أخــرى تعتبرهــا شــركة يونــى ســيتى ضروريــة،
كمــا ينبغــي تقديــم اتفاقيــة العضويــة المعدلــة باســم المــوزع الــذى ســيتلقى حــق التوزيــع .و يجــب أن يتــم إنجــاز أي مهمــة أو نقــل مــن هــذا
القبيــل قبــل موعــد التجديــد الســنوي لحــق التوزيــع .وفــي حالــة وجــود وصيــة ،فــإن شــركة يونــى ســيتى ســتعتبر حــق التوزيــع غيــر قابــل
للتحويــل إذا لــم يتــم التواصــل معهــا مــن قبــل ممثــل عقــاري مخــول خــال ســتة ( )6أشــهرمن وفــاة المــوزع.

ل  -نقل العضوية
ال تشــجع شــركة يونــى ســيتى علــى عمليــة نقــل العضويــة أو الحصــص الخاصــة بالعضويــة .ولكــن ،لنقــل أو تخصيــص أو تحويــل العضويــة
أو أي حصــص فيهــا ،يجــب علــى األعضــاء اتبــاع اإلجــراءات التــي تضعهــا شــركة يونــى ســيتى للقيــام بذلــك .إذ يجــب أن تتــم الموافقــة علــى
عمليــات التحويــل مــن قبــل شــركة يونــى ســيتى كمــا هــو موضــح أدنــاه:
 -1عمليــة تحويــل العضويــة أو حصصهــا ،تكــون دائمــا رهنــً بموافقــة شــركة يونــى ســيتى التــي لهــا حــق األولويــة ،ويليهــا فــي
هــذا الحــق ،العضــو المحــول للعضويــة ،ثــم الراعــي األعلــى للموزعيــن المســتقلين ،الــذي يكــون فــي وضــع جيــد ومؤهــل لحصــد
المكافــآت.
أ -يجــب علــى العضــو المســجل فــي شــركة يونــى ســيتى الــذي يحصــل علــى عــرض حســن نيــة مــن طــرف ثالــث (كمــا ســيتم
تعريفــه فيمــا يلــى) و يرغــب فــي شــراء عضويــة مــا (أو نســبة خمســين فــي المئــة [ ]٪50منهــا أو أكثــر مــن حصــص مؤسســة
تجاريــة لديهــا عضويــة) ،أن يتقــدم أوال بعــرض بيــع مثــل هــذه العضويــة (أو الحصــص) إلــى شــركة يونــى ســيتى طبقــً
لنفــس األحــكام والشــروط الــواردة فــي عــروض حســن النيــة المقدمــة مــن طــرف ثالــث .و يمكــن للعضــو الــذى يقــوم
بعمليــة التحويــل أو المشــتري المق َتــرح ،أن يقــوم بتوجيــه عــرض حســن النيــة المقــدم مــن قبــل الطــرف الثالــث ،خطيــا إلــى
المقــدم أو
شــركة يونــى ســيتى ،وســوف يكــون لــدى يونــى ســيتى مهلــة عشــرة ( )10أيــام عمــل بعــد اســتالمها العــرض ُ
األمــر القضائــي النهائــي ،لقبــول هــذا العــرض أو رفضــه .ويعتبــر “عــرض النيــة الحســنة المقــدم مــن قبــل طــرف ثالــث” ،عرضــا
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خطيــا فــي متنــاول اليــد ،أو أمــرا نهائيــا مــن المحكمــة غيــر قابــل لالســتئناف ( نســخة األصــل التــي زود بهــا مستشــار شــركة
يونــى ســيتى) لشــراء العضويــة أو أي حصــص فيهــا مــن قبــل فــرد أو كيــان ليــس لــه عضويــة فــي شــركة يونــى ســيتى،
التــي ســوف تقــوم بتحديــد مــا إذا كان هــذا العــرض مشــروعًا أم ال ،حســب تقديراتهــا .وقــد تتضمــن الدالئــل علــى مشــروعية
العــروض ،مــن دون اقتصارهــا علــى ذلــك ،مــا يلــي ؛مثــل النقــد أو األوراق الماليــة المودعــة فــي حســاب الضمــان ،وأيضــا وجــود
التــزام بتســديد القــروض ،والخطــوات األخــرى الكبيــرة المتخــذة لغــرض وحيــد هــو شــراء مثــل هــذه العضويــة.
ب -إذا أخفقــت شــركة يونــى ســيتى فــي ممارســة حقهــا فــي العــرض األول خــال المهلــة الزمنيــة المكونــة مــن عشــرة ( )10أيــام
عمــل ،ســوف يقــوم العضــو الــذى يطلــب عمليــة التحويــل بعــرض بيــع العضويــة أو أي حصــص فيهــا للراعــي األعلــى مــن
الموزعيــن المســتقلين الــذى يرعــى العضــو طبقــً لنفــس االحــكام والشــروط الــواردة فــي عــرض النيــة الحســنة المقــدم
مــن قبــل طــرف ثالــث .وســوف تقــوم شــركة يونــى ســيتى بنقــل عــرض النيــة الحســنة هــذا ،عــن طريــق تقديــم إشــعار خطــي
مــن نفــس النــوع ،إلــى الراعــي األعلــى مــن الموزعيــن المســتقلين الــذي ســيمنح مهلــة مدتهــا عشــرة ( )10أيــام عمــل ليقبــل
أو يرفــض مثــل هــذا العــرض .وإذا قبــل الراعــي مــن الموزعيــن المســتقلين هــذا العــرض ،فعليــه تقديــم إشــعار خطــي إلــى
شــركة يونــى ســيتى  ،يتضمــن ذلــك.
ت -إذا أخفــق الراعــي مــن الموزعيــن المســتقلين فــي ممارســة حقــه فــي العــرض الثابــت ضمــن الوقــت المخصــص لذلــك،
فبإمــكان العضــو الــذى يطلــب عمليــة التحويــل ،أن يقــوم بتحويــل العضويــة أو الحصــص فيهــا إلــى طــرف ثالــث طبقــً
لنفــس االحــكام والشــروط الــواردة فــي عــروض حســن النيــة المقدمــة مــن قبــل طــرف ثالــث ،شــريطة أن يســتجيب العضــو
الــذى يطلــب عمليــة التحويــل لــكل إجــراءات النقــل األخــرى الــواردة فــي هــذا القســم والتــي قــد تقرهــا شــركة يونــى ســيتى
مــن وقــت آلخــر.
ث -ســوف يطبــق حــق العــرض األول علــى كل عــرض جديــد مــن عــروض النيــة الحســنة التــي تقــدم مــن قبــل طــرف ثالــث ،و التــي
يســتلمها العضــو الــذى يطلــب عمليــة التحويــل.
ج -إذا قــام العضــو الــذى يطلــب عمليــة التحويــل ببيــع العضويــة ألول راعــى مــن الموزعيــن المســتقلين ،ســيتم دمــج العضويــة
فــي عضويــة الراعــي الحاليــة وفقــً إلجــراءات نقــل العضويــة لــدى شــركة يونــى ســيتى.
ح -ال تنطبــق إجــراءات حــق العــرض األول الــواردة هنــا ،علــى عمليــة تحويــل العضويــة أو أي حصــص فيهــا ،كمــا هــو موضــح فــي
الصفحــة التاليــة :
.1

عند التحويل بين الزوج والزوجة الذي يستمر به الزوج المحول ،في االحتفاظ بحق االنتفاع؛ أو

 .2عمليــة التحويــل المخولــة مــن أحــد األعضــاء األفــراد إلــى مؤسســة تجاريــة ،طالمــا كانــت زوجــه  /أو كان زوجهــا ،يمتلــك جميــع
الحصــص فــي المؤسســة.
خ -تتطلــب عمليــة تحويــل أي حصــة مــن الحصــص ،موافقــة خطيــة مســبقة مــن شــركة يونــى ســيتى وتقديــم اتفاقيــة عضويــة
معدلــة والوثائــق الداعمــة لتلــك العمليــة.
 -2تحتفــظ شــركة يونــى ســيتى بحــق الرفــض ألى شــخص يتــم التحويــل إليــه ،أو أي مشــتر ،بنفــس الطريقــة التــي يمكــن أن ترفــض
بهــا أي اتفاقيــة عضويــة مقدمــة إليهــا ،و ذلــك حســب تقديرهــا الخــاص.
 -3عندمــا ُيســمح بتحويــل العضويــة أو أي حصــص فيهــا ،فقــد تحتــاج يونــى ســيتى إلــى تزويدهــا بــأي أو كل مــا يلــي ،جنبــا إلــى
جنــب مــع أي وثائــق أو معلومــات أخــرى تكــون قيــد الطلــب مــن قبــل الشــركة :
أ -اتفاقيــة العضويــة الموقعــة حديثــً مــن قبــل العضــو الــذى يتلقــى التحويــل مــع دفــع رســوم الطلــب المناســبة وبيانــً مكتوبــً
موضحــا ســبب أو أســباب النقــل.
ب -نســخة مــن اتفاقيــة المبيعــات .و فــي هــذه الحــال ،يجــب أن يتــم تنفيــذ اتفاقيــة المبيعــات مــن قبــل العضــو الــذى يقــوم
بعمليــة التحويــل ،كمــا يجــب تقديــم نســخة موثقــة منهــا إلــى شــركة يونــى ســيتى  ،تشــتمل علــى مــا يلــي:
.1

ميثــاق موقــع مــن قبــل العضــو المحــول يتعهــد بموجبــه أن ال يقــوم بــأي إغــارة علــى األعضــاء يفاجــىء بــه الراعــي ،أو يخدعــه
بكفالــة معاكســة ،أو أن يقــوم بضــم أي مــن األعضــاء التابعيــن لــه فــي المســتوى األدنــى ،فــي أي مــن أعمــال البيــع المباشــر
المتعــددة المســتوى األخــرى ،أو ضمــن شــبكة منظمــة تســويق؛ و

 -4يحتــم شــرط تصفيــة األضــرار ،علــى العضــو الــذى يطلــب إجــراء عمليــة التحويــل ،أن يدفــع للعضــو المحــول إليــه ،مبلغــا قــدره
عشــرة االف دوالر امريكــي ( )10,000.00$عــن كل طلــب تحويــل يقــوم خاللــه العضوالمحــول بانتهــاك أومحاولــة انتهــاك الميثــاق
تمهيــدا لعمليــة اغــارة مفاجئــة علــى األعضــاء ،أو خــداع الراعــي بكفالــة معاكســة ،أو ضــم األعضــاء التابعيــن فــي المســتوى
األدنــى إليــه.
ت -تقديم إخطار بإنهاء الخدمة من العضو الذى يطلب إجراء عملية التحويل.
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ث -دفع رسوم المعامالت وهي مائة دوالر امريكى (.)100.00$
 -5يجــب علــى أي عضــو يرغــب فــي الحصــول علــى حصــص فــي األعمــال الخاصــة بعضــو آخــر ،أن يقــوم أوالً بإنهــاء العضويــة الموجودة
الخاصــة بــه ،ثــم االنتظــار لمــدة ســتة ( )6أشــهر قبــل أن يصبــح مؤهـ ً
ا لشــراء عضويــة أخــرى (مــا لــم يتــم التنــازل عــن هــذه المهلــة
مــن قبــل شــركة يونــى ســيتى) .و بعــد ســتة ( )6أشــهر ،يســتطيع الفــرد إعــادة تقديــم طلــب العضويــة فــي شــركة يونــى ســيتى
مــن خــال تقديــم اتفاقيــة عضويــة جديــدة.
 -6قــد تؤهــل العضويــة التــي تــم نقلهــا أو شــراؤها مباشــرة للحصــول علــى المكافــآت مــن خــال إســتيفاء المتطلبــات علــى النحــو
الموضــح فــي خطــة المكافــآت لــدى يونــى ســيتى .ولكــن ،الحجــم أو المقــدار المكتســب مــن النقــاط الشــخصية مــن العضويــة
التــي تــم نقلهــا أو شــراؤها ،ال يعــد ضمــن المؤهــات للحصــول علــى العــاوات الخاصــة بنــادي الرئيــس ،والتــي تشــمل الحصــول
علــى مكافــآت الماســة المزدوجــة ،و الماســة الثالثيــة ،و ماســة التــاج .فالعضويــة قــد تتأهــل للحصــول علــى المكافــآت الخاصــة
ـاء علــى تقديــر شــركة يونــى ســيتى
بنــادي الرئيــس طبقــً للشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل شــركة يونــى ســيتى ،وفقــط بنـ ً
وحدهــا.

م -التغيرات الخاصة بالحساب على العضوية
يمكــن إنجــاز تغييــرات أو تصحيحــات حســابية خاصــة باتفاقيــة العضويــة مــن خــال تقديــم نمــوذج جديــد التفاقيــة العضويــة مــع إضافــة
كلمــة “تعديــل” تكتــب فــي الجانــب األعلــى مــن قســم إدارة تســيير الموزعيــن لشــركة يونــى ســيتى .ويجــب إكمــال النمــاذج المعدلــة كافــة،
وأن توقــع مــن قبــل جميــع أطــراف العضويــة .و يتطلــب تغييــر االســم إبــراز إثبــات قانونــي صحيــح للتغييــر.

ن -تغيير الموطن األصلي
يجــوز للعضــو أن يطلــب تغييــر موطنــه األصلــي إلــى أي بلــد آخــر تكــون شــركة يونــى ســيتى قــد افتتحــت فيــه فروعــا رســمية لهــا .ويمكــن
تحقيــق ذلــك مــن خــال تقديــم نمــوذج مســتكمل المعلومــات لتغييــر الموطــن األصلــي مــع طلــب  /اتفاقيــة العضويــة للموطــن الجديــد .و
مــن المتطلبــات أيضــا ،اقتنــاء ملــف عضويــة الموطــن الجديــد مــا لــم يكــن ذلــك ممنوعــا بقــوة القانــون .ويجــب علــى أي عضــو أن يضمــن أن
كل ذلــك يتوافــق مــع جميــع القوانيــن واألنظمــة الحكوميــة مــن أجــل التصــرف علــى أســاس أنــه عضــو فــي شــركة يونــى ســيتى فــي ذلــك
البلد.

س -السن القانوني
يجب أن ال تقل أعمار المتقدمين لطلب العضوية عن  21سنة وقت تقديم الطلب.

ع -تقديم التنويه بإخالء المسؤولية بسبب السفر أو وقوع حدث ما
لــن تكــون شــركة يونــى ســيتى ،بــأي حــال مــن األحــوال ،مســؤولة عــن أي فــرد ،أو شــخص أو شــركة (“المشــاركين”) الذيــن يشــاركون فــي
أي رحلــة أو جولــة للحصــول علــى المكافــآت ،و  /أو أي نشــاط آخــر ينتــج عنــه إصابــة مــا ،أو اإلصابــة بمــرض ،أو الوفــاه ،أو التعــرض للحــوادث ،أو
الفقــدان ،أوالتأخيــر ،أو عــدم الراحــة ،أو حــدوث تلفيــات ،أو الزيــادة فــي النفقــات ،و  /أو النفقــات مــن أي نــوع بســبب اإلصابــة بمــرض ،والحوادث،
وتأثيــرات الطقــس ،واإلضرابــات ،واألعمــال العدائيــة ،والحــروب ،واألعمــال اإلرهابيــة ،والكــوارث الطبيعــة ،ونتائــج تطبيــق القوانيــن المحليــة،
و  /أو أســباب أخــرى مــن هــذا القبيــل ،أو أي مشــاكل ناتجــة عــن ســوء الحــظ بغــض النظرعــن كيفيــة حدوثهــا و لمــن حدثــت .ويعتبــر
المشــاركون فــي مثــل تلــك الرحلــة أوالجولــة أو أي نشــاط آخــر بغيــة الحصــول علــى المكافــآت ،وحدهــم المســؤولون عــن شــراء بوليصــة
التأميــن الخاصــة بالســفر لتغطيــة األحــداث الســالفة الذكــر.
ويتحمــل المشــاركون طوعــا ،كل المخاطــر واألخطــار الناجمــة عــن الحــوادث الناتجــة جــراء المشــاركة فــي أي نشــاط أو حــدث ،ومــن ثــم فهــم
يتنازلــون عــن جميــع الدعــاوى ضــد شــركة يونــى ســيتى ،أو الراعــي للحــدث أو النشــاط ،أو صاحــب المنشــأة ،ســواء نتجــت هــذه الدعــاوى مــن
إهمــال أي مــن األطــراف الســابق ذكرهــا أو لــم تكــن كذلــك .و تعتمــد المشــاركة علــى االمتثــال لبنــود العقــد والقوانيــن والقواعــد الخاصــة
بشــركة يونــى ســيتى .إن اإلخفــاق فــي االمتثــال لبنــود العقــد أو القوانيــن أو القواعــد الخاصــة بشــركة يونــى ســيتى ،يمكــن أن يــؤدي إلــى
رفــض المشــاركة .و فــي هــذه الحــال ،لــن يتــم اســترداد المبالــغ المدفوعــة أو تغييــر ســبل االنتفــاع بهــا.
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القسم الثالث

مسؤوليات العضوية
أ .مقدمة عامة
تحتــرم يونــي ســيتي جميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت
أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي والثقافــة التــي تحكــم الممارســات التجاريــة الجيــدة باإلضافــة إلــى القواعــد المطبقــة فــي الدولــة المذكــورة.
و تؤكــد يونــي ســيتي علــى ضــرورة التــزام أعضائهــا بنفــس هــذه الممارســات التجاريــة و األعــراف األخالقيــة .كمــا يلتــزم العضــو بسياســة
األخــاق المهنيــة والسياســات واإلجــراءات واتفاقيــة العضويــة وخطــة المكافــآت والجوائــز وجميــع االلتزامــات التعاقديــة والقوانيــن واللوائــح
المعمــول بهــا فــي دول الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا .و لــن تتســامح يونــي ســيتي مــع أي نشــاط غيــر أخالقــي يصدرعــن أي عضــو مــن
أعضائهــا ،وقــد تتدخــل لتصحيــح ذلــك فــي حالــة اكتشــاف أو اإلبــاغ عــن وجــود أي حالــة مــن هــذه الحــاالت .و تحتفــظ يونــي ســيتي بحقهــا
فــي اســتخدام حكمهــا وســلطتها التقديريــة فــي تحديــد مــا إذا كان نشــاط العضــو أخالقــي أم ال .وقــد يعتبــر أي خــرق أو انتهــاك للعقــد،
عمــل غيــر أخالقــي يســتحق إتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقــه ،بمــا فــي ذلــك إنهــاء العقــد و /أو أي إجــراءات قانونيــة أخــرى .كمــا ســيتم النظــر
فــي أيــة أعمــال قــد تــؤدي إلــى تشــويه ســمعة يونــي ســيتي أو ســمعة أحــد أعضائهــا أو اإلضــرار بالنشــاطات التجاريــة الخاصــة بيونــي ســيتي،
علــى أنهــا نشــاطات غيــر أخالقيــة ،وربمــا تكــون ســببا التخــاذ إجــراءات تأديبيــة أخــرى .ومــن أمثلــة األنشــطة المخالفــة ،مــن دون اإلقتصــار
علــى ذلــك ،مــا يلــي :
.1

بيــع منتجــات يونــي ســيتي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي المــزاد أو مؤسســات التجزئــة عبــر االنترنــت أو عبــر المواقــع
التجاريــة للتســويق بالجملــة.

 .2استحداث رعايات غير قانونية و متقاطعة مع الرعايات الموجودة.
 .3محاولة المضاربة في األسعار ضد االعضاء التابعين في المستوى األدنى.
 .4كتابة شيكات بدون رصيد أثناء إجراء أنشطة العضوية.
 .5تقديم طلبيات على حساب عضو آخر.
 .6استخدام بطاقة االئتمان الخاصة بشخص آخر ألي نشاط غير مخول به و بأي طريقة كانت.
 .7عمليات تحميل التكاليف وبطاقات االئتمان المزورة.
 .8إساءة عرض المنتجات أو خطة المكافآت.
 .9التورط في أي نشاطات تجارية مخادعة وغير قانونية .
 .10استخدام مواد إعالمية من دون الحصول على الموافقة الالزمة المسبقة.
 .11استخدام اسم الشركة أو العالمات التجارية أو شعار الشركة في أي نشاط غير قانوني.
 .12اســتخدام أي اســم أو شــعار لطــرف ثالــث ( و يشــمل ذلــك ،ولكــن مــن دون تحديــد ،اســتخدام غيــر قانونــي لألســماء أو العالمــات
التجاريــة مثــل . )Royal Numico, Rexall, Enrich
 .13التالعــب بخطــة المكافــآت ،و غيرهــا مــن المخالفــات ،مثــل  :انتهــاك قاعــدة ال  70بالمائــة ،و االحتفــاظ بحصــص انتفــاع فــي عضويــة
أخــرى ،و اكتســاب أو تحويــل حصــص مــا فــي عضويــة أخــرى  ،أو أي خــرق آخــر للعقــد .

ب .وضعية المتعاقد المستقل
يعتبــر العضــو متعاقــدا مســتقال وليــس وكيــا أو موزعــا أو موظفــا أو شــريكا أو طرفــا فــي مشــروع مشــترك مــع يونــي ســيتي؛ وال يجــوز
للعضــو أن يتظاهــر بذلــك كمــا لــو أن هنــاك ترتيــب مســبق بينــه وبيــن الشــركة بهــذا الخصــوص .والعضــو بهــذه الصفــة ،مســؤول عــن
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القــرارات والنفقــات الخاصــة باألعضــاء ،والتعهــد التــام بتنفيــذ جميــع القوانيــن واللوائــح الرئيســية المعمــول فــي الدولــة المذكــورة والتــي
تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي و حيــث تطبــق فــي الموطــن االصلــي للعضــو .و حيــث أن أعضــاء
يونــي ســيتي هــم متعاقــدون مســتقلون ،فــا يحــق لهــم المطالبــة بتعويضــات البطالــة أو غيرهــا مــن الفوائــد كونهــم أعضــاء فــي يونــي
ســيتي.

ت .المنافسة غير الشريفة ورعاية الموزعين غير القانونية
ال يجــوز للعضــو أن يرعــى أو أن يغــري عضــوا آخرمــن أعضــاء يونــي ســيتي ،برعايتــه أو أن يحــاول القيــام بذلــك ،فــي أي شــبكة تســويقية أو
أي شــركة بيــع مباشــرة ،باســتثناء أولئــك األفــراد الذيــن يرعاهــم العضــو شــخصيا و الذيــن تــم تنصيبهــم فــي مســتواه األعلــى للموزعيــن.
عــاوة علــى ذلــك ،ال يجــوز للعضــو التمــاس مشــاركة أي عضــو آخرمــن أعضــاء يونــي ســيتي غيــر موجــود فــي قائمــة األعضــاء ذات الرتــب
األولــى والثانيــة مــن المســتوى األعلــى للموزعيــن ،لشــراء أي منتــج مــن منتجــات يونــي ســيتي أو المشــاركة فــي أي عمليــة بيــع مباشــرة أو
مــن خــال شــبكة التســويق ،أو مــن خــال شــركة تســويق متعــدد المســتويات ،أو عــن طريــق التمــاس مباشــر بواســطة الهاتــف أو البريــد أو
شــخصيا أو أي وســيلة اتصــال أخــرى مــن دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة صريحــة مــن يونــي ســيتي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يجــوز للعضو
االشــتراك فــي اإلعالنــات العشــوائية التــي تلتمــس شــراء غيــر منتجــات يونــي ســيتي أو التــي تشــجع علــى المشــاركة فــي شــبكة تســويق
أخــرى أو شــركة بيــع مباشــرة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن يونــي ســيتي .ومــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك ،فــأي موافقــة تمنحهــا
يونــي ســيتي يمكــن أن تلغــى عــن طريــق إشــعار مســبق وفقــا لتقديــر يونــي ســيتي وحدهــا .و تشــكل األنشــطة المحظــورة اآلنفــة الذكــر،
منافســة غيــر شــريفة حســب شــروط يونــي ســيتي ،وهــي مــا تعــرف أيضــا باســم “ رعايــة الموزعيــن غيــر القانونيــة” التــي قــد تكــون ســببا
إللغــاء وفســخ العضويــة والعقــد.

ث .تجديد العضوية
يتوجــب علــى العضــو تجديــد اتفــاق العضويــة ســنويا حتــى يظــل فــي وضــع جيــد .وتحتفــظ يونــي ســيتي بحقهــا فــي رفــض أي طلــب إعــادة
تجديــد .ويشــمل التجديــد الســنوي دفــع رســوم تجديــد العضويــة الســنوية وشــرط البقــاء فــي وضــع جيــد ،واســتكمال وتقديــم اســتمارة
التجديــد .تدفــع رســوم التجديــد فــي اليــوم المصــادف لدخــول اتفاقيــة العضويــة فــي قاعــدة بيانــات الحاســوب الخاصــة بيونــي ســيتي.
تقــع مســؤولية تجديــد االتفاقيــة علــى العضــو وحــده .و يشــكل طلــب المنتــج ورعايــة أعضــاء آخريــن وقبــول الجوائــز أو اإلذن اللفظــي أو
الخطــي ،جــزء مــن عمــل األعضــاء التــي قــد تقبلهــا يونــي ســيتي كموافقــة علــى العقــد الموجــود للتجديــد ،كمــا يشــكل ذلــك تخويــا مــن
األعضــاء و موافقــة علــى خصــم مبلــغ رســوم التجديــد مــن حســاباتهم .وفــي مرحلــة انتخابــات يونــي ســيتي ،ســوف يتــم ،مــن دون ســابق
انــذار ،إلغــاء عقــد أي عضــو مــن األعضــاء مــا لــم يجــدد اتفاقيــة العضويــة فــي غضــون ثالثيــن ( )30يومــا مــن تاريــخ إدخــال اتفاقيــة العضويــة
فــي قاعــدة بيانــات الحاســوب الخــاص بيونــي ســيتي .وفــي حالــة إلغــاء عقــد واتفاقيــة العضــو بســبب عــدم تجديــد االتفاقيــة أو االســتقالة
الطوعيــة ،فــإن العضويــة لــن تتمكــن مــن اســتعادة رتبتهــا أو أعضائهــا التابعيــن لهــا فــي المســتوى األدنــى المتوفريــن وقــت اإلنهــاء ،مــن
دون موافقــة خطيــة صريحــة مــن يونــي ســيتي .و قــد ال يمكــن إعــادة طلــب العضويــة الجديــدة قبــل ســتة ( )6أشــهر.

ج .اإلبالغ عن السلوك غير األخالقي
يتوجــب علــى كل عضــو لديــه شــكوى محــددة حــول عضــو مــا ،أو يكــون علــى بينــة مــن انتهــاك عضــو مــا للسياســات واإلجــراءات
الخاصــة بالشــركة ،أن يقــوم بتوجيــه شــكوى خطيــة مــع إرفــاق األدلــة الداعمــة ،إلــى قســم التــزام الموزعيــن عــن طريــق البريــد اإللكتــرون
info.mena@unicity.com

ح .الموافقة
قــد تتواصــل يونــي ســيتي مــع أحــد األعضــاء عــن طريــق الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي بشــأن العضويــة وأنشــطة العضويــة.
وبموجــب هــذا ،يوافــق العضــو علــى أن تســتخدم يونــي ســيتي صورتــه ،و أن تتواصــل معــه .ويجــوز للعضــو ســحب هــذه الموافقــة عــن
طريــق إشــعار يونــي ســيتي خطيــا .
ويمكــن أن تشــمل صــورة العضــو ،مــن دون أن تقتصــر علــى ذلــك ،علــى اســم العضــو والمســمى الوظيفــي لــه والصــور والشــهادات
واللقــب والمناصــب الوظيفيــة واألصــوات اإلنتخابيــة والســيرة الذاتيــة والصــور ولقطــات الفيديــو وأشــرطة الفيديــو واألشــرطة الصوتيــة
والتســجيالت والمقــاالت والمقابــات الخاصــة بالعضــو ،بــأي شــكل و عبــر أي واســطة ،عندمــا يتعلــق األمــر بمنتجــات يونــي ســيتي أو فرصهــا
أو الفعاليــات التــي تقيمهــا و نشــاطات الترويــج ،و القبــول باســتخدامها فــي االعــان عــن و ترويــج منتجــات أو فــرص يونــي ســيتي .وفــي
حالــة تــم اســتخدام صــورة المــوزع أول مــرة ،فقــد تســتمر يونــي ســيتي فــي اســتخدام هــذه الصــورة حتــى لــو توقــف المــوزع عــن العمــل
معهــا.
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يعتبــر كل اتفــاق عقــدا منفصــا وقابــا للتنفيــذ بيــن األعضــاء و يونــي ســيتي .كمــا يجــوز ألي مــن الطرفيــن التنــازل عــن التزامــات أو أي
حكــم مــن أحــكام العقــد .ويونــي ســيتي ليســت ملزمــة بمعاملــة جميــع األعضــاء علــى قــدم المســاواة ،فربمــا تنازلــت عــن بعــض األحــكام
والشــروط لعضــو دون اآلخــر .و تحتفــظ يونــي ســيتي بحقهــا فــي التنــازل عــن أي سياســة أو حكــم مــن أحــكام العقــد فيمــا يتعلــق بــأي
عضــو مــن أعضائهــا .وإن إخفــاق يونــي ســيتي فــي فــرض أي حكــم مــن أحــكام التعاقــد علــى أحــد األعضــاء ،ال يلغــي حقهــا و ال يعتبــر ذلــك
تنــازال منهــا عــن فــرض أي حكــم بعــد ذلــك ،علــى نفــس العضــو أو علــى أي عضــو آخــر.

ه .قوائم يوني سيتي
ترغــب يونــي ســيتي فــي حمايــة نفســها وأعضائهــا مــن المنافســة غيــر المناســبة وغيــر العادلــة .حيــث ال يجــوز ألي عضــو مــن األعضــاء نشــر
وتوزيــع قوائــم أعضــاء يونــي ســيتي وتقاريــر النشــاط ،وتقاريــر مســتويات األعضــاء ،وتقاريــر الزبائــن وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة
باألعضــاء ( ستســمى “ القوائــم “ فيمــا بعــد ) ،ســواء كانــت جزئيــة أو كاملــة ،و بــأي شــكل مــن األشــكال .حيــث تعتبرهــذه القوائــم ســرية
وملكيــة خاصــة ليونــي ســيتي بغــض النظرعمــا إذا مــا كانــت تلــك القوائــم ســرية أوخاصــة .لقــد جمعــت يونــي ســيتي هــذه القوائــم بعــد
أن قضــت وقتــا طويــا وبذلــت جهــدا مضنيــا ،وانفقــت العديــد مــن المــوارد النقديــة مــن اجــل المحافظــة عليهــا .كمــا تشــكل القوائــم،
فــي الحاضروالمســتقبل و عندمــا يتــم تعديلهــا مــن وقــت آلخــر ،األصــول المملوكــة المفيــدة تجاريــا ،وهــي مــن األســرار التجاريــة لــدى يونــي
ســيتي ،و يتوجــب علــى أعضــاء يونــي ســيتي المحافظــة علــى هــذه الســرية .وبــدون موافقــة خطيــة مســبقة ،ال يجــب الكشــف عــن قوائــم
األعضــاء إلــى أي طــرف ثالــث أو اســتخدامها ألغــراض أخــرى ،بموجــب العقــد المبــرم بيــن األعضــاء وبيــن يونــي ســيتي .
.1

يجــوز ليونــي ســيتي أن تــزود األعضــاء بأجــزاء مــن القوائــم  ،مكيفــة وفــق الحاجــة ،و ذلــك مقابــل رســوم ماليــة .و يحتــوي كل
جــزء مــن هــذه القوائــم علــى معلومــات محــددة للعضــو الــذي يطلــب القائمــة ،ومعلومــات حــول مؤسســة العضــو .ويمكــن توفيــر
هــذه القوائــم بطــرق مختلفــة بمــا فــي ذلــك البريــد اإللكترونــي والفاكــس و . www.unicity.comو يحــق ليونــي ســيتي أن ترفــض
تقديــم هــذه القوائــم إلــى أي عضــو.

 .2تعتبــر قوائــم تسلســل األعضــاء جــزءا مــن قوائــم األعضــاء ،و هــي مــن المعلومــات الســرية واألســرار التجاريــة لــدى شــركة يونــي
ســيتي.
 .3تقــدم القوائــم لالســتخدام الحصــري والمحــدود للعضــو لتســهيل التدريــب والدعــم وخدمــة األعضــاء التابعيــن للعضــو فــي
المســتوى األدنــى ،ومــن أجــل تعزيــز أنشــطة العضويــة فقــط .و يقــر كل عضــو علــى أن اســتخدام قوائــم يونــي ســيتي ضمــن
النطــاق المقصــود بهــا ،يشــكل اتفــاق ترخيــص حصــري و منفصــل بيــن األعضــاء و يونــي ســيتي.
 .4ســوف تظــل القوائــم ،فــي جميــع األوقــات ،ممتلــكات حصريــة وســرية خاصــة ليونــي ســيتي ويجــب أن تعــاد إلــى يونــي ســيتي
بعــد االســتخدام أو بنــاء علــى طلــب مــن يونــي ســيتي .إن قيــام يونــي ســيتي بنشــر أســماء األعضــاء أو الزبائــن أو جــزء مــن
القائمــة ،ال يجيــز ألي عضــو أن يفعــل الشــيء ذاتــه مــرة أخــرى .و يوافــق العضوالــذي يطلــب الحصــول علــى قائمــة مــا ،علــى مــا يلــي:
أ -إقتصار استخدام القائمة حسب المجال المحدد لها ،و أن يكون الهدف منه تحسين أنشطة العضوية.
ب -المحافظــة علــى ســرية القائمــة وعــدم اإلفصــاح عنهــا ألي طــرف ثالــث مثــل األعضــاء الحالييــن والمنافســين والجمهــور العــام.
و ســوف يشــكل أي اســتخدام غيــر مصــرح بــه ،أو الكشــف عــن القوائــم ،إســاءة إســتخدام و تملــكا غيــر مشــروع وانتهــاكا
التفــاق العضويــة ،ويمكــن أن يســبب ضــررا ال يمكــن إصالحــه.
ت -و فيمــا يتعلــق بــأي انتهــاك وفقــا لهــذا القســم ،يتعهــد األعضــاء بالخضــوع ألي أمــر زجــري يمنــع مثــل هــذا االســتخدام
بموجــب القوانيــن فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي،
و مــن ثــم إعــادة جميــع القوائــم التــي ســبق وحصــل عليهــا العضــو ،إلــى يونــي ســيتي.
ث -أن إســاءة االســتخدام المقصــودة أو غيرالمقصــودة للقائمــة قــد يكــون ســببا إلنهــاء العضويــة ،ســواء ســبب ذلــك ضــررا ال
يمكــن إصالحــه ،أو لــم يســبب ،لشــركة يونــي ســيتي أو ألحــد أعضائهــا.
ج -إن االلتزام بجميع شروط هذا القسم كفيل بإبقاء اتفاقية العضوية والعقد ساريي المفعول.
 .5تحتفــظ يونــي ســيتي بحقهــا فــي الســعي إلتخــاذ جميــع الوســائل المناســبة بموجــب القوانيــن فــي الدولــة المذكــورة والتــي
تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي المعمــول بهــا لحمايــة حقوقهــا فــي القوائــم كملكية
خاصــة وأســرار تجاريــة خاصــة بهــا .و ال يشــكل إخفــاق الشــركة فــي متابعــة مثــل هــذه الوســائل ،أي تنــازل عــن تلــك الحقــوق.

و .الهدايا المقدمة إلى موظفي يوني سيتي
ال يقبــل موظفــو يونــي ســيتي منحهــم أي حظــوة ،أو هدايــا نقديــة ،أو مــا شــابه ،مــن أي عضــو .وعــاوة علــى ذلــك ،ال يجــوز للعضــو الدخــول
فــي عالقــة تجاريــة بــأي شــكل مــن األشــكال مــع أي موظــف مــن موظفــي يونــي ســيتي دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الرئيــس
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والمستشــار العــام .و ينظــر موظفــو يونــي ســيتي بكثيــر مــن التقديــر إلــى لطــف األعضــاء معهــم ،وقــد يقبلــون إســتالم هدايــا رمزيــة (ال
تتجــاوز قيمتهــا ثالثيــن دوالرا ســنويا) بعــد إخطــار رئيــس اإلدارة والحصــول علــى موافقــة منــه.

القسم الرابع

الرعاية
أ -رعاية العضوية
تعتبررعايــة العضويــة جــزءا هامــا مــن كــون المــرء عضــوا فــي يونــي ســيتي ،فهــي تنطــوي علــى العديــد مــن الفوائــد ،و المســؤوليات
كذلــك .ويمكــن للعضــو أن يرعــى عضويــة أحــد المتقدميــن للحصــول علــى العضويــة طالمــا كانــت لــه مكانــة مميــزة فــي يونــي ســيتي.
و يعتبــر البحــث فــي تولــي المهــام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القســم المتعلــق بالرعايــة ،بمثابــة الحصــول علــى جوائــز ضمــن خطــة
المكافــآت .وفــي حالــة إدعــاء أكثــر مــن راع برعايــة نفــس الشــخص المتقــدم لطلــب العضويــة ،ســيكون ليونــي ســيتي وحدهــا ،الحــق فــي
تحديــد الراعــي المســتحق .

ب -معلومات العضو الجديد
يجــب علــى راعــي العضويــة أن يوضــح وبشــكل دقيــق للعضوالجديــد انــه ال يتوجــب عليــه شــراء أي منتــج مقابــل الحصــول علــى العضويــة،
وانــه ال يوجــد هنــاك أي تعويــض أو مقابــل يمنــح ألي عضــو بعينــه مقابــل رعايتــه لألعضــاء الجــدد.

ت -مهام راعي العضوية
يضطلع راعي العضوية بالكثير من المهام والمسؤوليات المختلفة تجاه العضو الجديد .ومن تلك المهام ما يلي:
.1

تقديم الدعم والمعلومات والمساعدة الكافية باإلضافة إلى تقديم الدعم المتعلق بالتدريب والبيع والتسويق واإلشراف.

 .2التأكــد مــن فهــم األعضــاء الجــدد التابعيــن لــه فــي المســتوى األدنــى ،لقواعــد وشــروط العضويــة والسياســات واإلجــراءات وخطــة
المكافــآت ،والعمــل بموجــب أغلــب شــروطها المتداولــة ،علــى نحــو دقيــق.
 .3محاولــة حــل جميــع المشــكالت العالقــة بيــن األشــخاص التابعيــن للمســتوى األدنــى الخــاص بــه ،بمــن فيهــم زبائــن التجزئــة ،و أي
عضــو آخــر مــن أعضــاء نفــس المســتوى ،بســرعة و علــى نحــو ودي ،مــن دون الحاجــة إلــى إثــارة أي معلومــات ســلبية مــع أي مــن
األعضــاء التابعيــن فــي المســتوى األدنــى ،أو أي أشــخاص آخريــن .

ث -تغيير رعاية العضوية
ال تنصــح يونــي ســيتي أبــدا بتغيررعايــة العضويــة .كمــا ال يجــوز ألي عضــو أن يحــاول إقنــاع أعضــاء آخريــن بتغييــر رعايــة عضويتهــم .ويطلــق
علــى هــذا التصــرف مســمي “ إغــارة علــى األعضــاء التابعيــن فــي المســتوى األدنــى “  ,وكل مــن تثبــت عليــه تهمــة التــورط فــي هــذا المجــال،
قــد يتعــرض إلجــراءات تأديبيــة مــن قبــل يونــي ســيتي ،بمــا فــي ذلــك إلغــاء اتفــاق العضويــة.
وفــي حالــة تمــت الموافقــة علــى ذلــك خطيــا مــن قبــل يونــي ســيتي ,يتوجــب علــى العضــو الــذي يرغــب بتغييــر رعايــة العضوية أن يســتقيل
أوال ،وفــي هــذه الحــال ،قــد ال يتمكــن مــن االشــتراك مــرة أخــرى إال بعــد مــرور فتــرة ســتة أشــهر ،حيــث يمكنــه عندئــذ أن يســجل عضويتــه
تحــت رعايــة راع آخــر .ويجــوز ليونــي ســيتي ،وفــق تقديرهــا وحدهــا ،أن تســمح بتغييــر رعــاة العضويــة .
.1

قد يطلب من العضو الراغب في تغيير رعاية العضوية ،تقديم البنود التالية لقسم االلتزام الخاص بالموزعين.
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فــي حالــة كانــت رتبــة العضــو أقــل مــن رتبــة مديــر ،ولــم يحصــل قــط علــى رتبــة مديــر أو رتبــة أعلــى منهــا ,يتوجــب أن يتضمــن
طلــب تغييــر رعايــة العضويــة توقيعــات أول ثالثــة أعضــاء فاعليــن و ذوي مكانــة راقيــة و يتقلــدون رتبــا اعلــي مــن رتبــة
العضــو مقــدم الطلــب ،أو مــن أي عضــو متضــرر مــن هــذه الخطــوة.

ب .فــي حالــة كانــت رتبــة العضــو المقــدم للطلــب هــي رتبــة مديــر أو أعلــى ،أو أن العضوقــد حصــل ســابقا علــى رتبــة مديــر أو
أعلــى ،يتوجــب أن يتضمــن طلــب تغييررعايــة العضويــة توقيعــات ألول ثمانيــة أعضــاء فاعليــن و ذوي مكانــة راقيــة و مــن
المســتوى األعلــى مــن رتبــة العضــو مقــدم الطلــب ،أو مــن أي عضــو متضــرر مــن هــذه الخطــوة.
ت .رسالة موافقة من الراعي الجديد.
ث .اتفاقية عضوية معدلة باإلضافة إلى معلومات الراعي الجديد.
ج .دفع رسوم التغيير و قدرها مائة دوالر امريكي (.)100.0$
 .2إذا كان العضــو يســعى فــي الصعــود إلــى المســتوى األعلــى ،بغــض النظــر عــن رتبتــه الحاليــة أو الســابقة ،فعليــه أن يحصــل علــى
موافقــة الموزعيــن فــي المســتوى األعلــى المتأثــر بذلــك.
 .3تحــت جميــع الظــروف ،مــا عــدا اإلســتثنائية ،و وفقــا لتقديــر يونــي ســيتي وحدهــا ،ال يجــوز فــي أي حــال مــن األحــوال أن يقــوم أي
عضــو مــن مجموعــة األعضــاء التابعيــن فــي المســتوى األدنــى بالتحــرك مــع أي عضــو أخــر ،خاضــع لعمليــة تغييــر لراعــي العضويــة.
 .4و قــد توافــق يونــي ســيتي ،وفقــا لظــروف اســتثنائية ،علــى موضعــة مؤسســة مــا فــي مــكان آخــر مــن تسلســل المؤسســات
التابعــة لهــا .و يمكــن أن تتأهــل العضويــة ،والمســتوى األعلــى للموزعيــن التالــي ،الــذي تــم موضعــة المؤسســة فيــه ،مباشــرة
للحصــول علــى المكافــآت ،بعــد اســتيفاء كامــل المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي خطــة المكافــآت .ولكــن رغــم ذلــك ،لــن يتــم
احتســاب حجــم النقــاط المكتســب مــن هــذه المؤسســة فــي العضويــة ومــن مســتواها األعلــى للموزعيــن مــن أجــل التأهــل
لعــاوات مديــر النــادي ،التــي تشــمل مكافــآت عــاوة الماســة المزدوجــة ،وعــاوة الماســة الثالثيــة ،وعــاوة ماســة التــاج .ويمكــن أن
تظــل العضويــة ومســتوى الموزعيــن األعلــى مؤهليــن للحصــول علــى عــاوات رئيــس النــادي بنــاء علــى شــروط توافــق عليهــا
يونــي ســيتي وحدهــا ،و وفقــا لتقديراتهــا الخاصــة .

ج -رعاية موظفي يوني سيتي
تتمثــل مســؤولية موظفــي يونــي ســيتي فــي دعــم ومســاعدة األعضــاء بشــكل مقبــول .ومــن أجــل تجنــب تضــارب المصالــح ،وتعزيــزا
إلحتــرام العضــو للســرية والحياديــة لــدي أعضــاء يونــي ســيتي ،ال يتوجــب علــى العضــو أن يلتمــس رعايــة موظفــي يونــي ســيتي أو األعضــاء
التابعيــن للموظفيــن مــن أجــل الحصــول علــى عضويــة يونــي ســيتي .وخــال فتــرة العمــل لــدى يونــي ســيتي ،ال يحــق ألي مديــر إداري،
أوموظــف ،أو مــزود ،أو وكيــل ،أو ممثــل ،أو مستشــار ،أو شــخص عــادي تابــع لمثــل هــذا الموظــف ،أن يكــون عضــوا ،أو أن يقــوم بتشــكيل
مجموعــة مــن االعضــاء التابعيــن فــي المســتوى األدنــى ضمــن يونــي ســيتي أو أي شــبكة تســويق أخــري ،أو شــركة مبيعــات مباشــرة ،مــن
دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن رئيــس يونــي ســيتي ،ومستشــارها العــام أيضــا .ومــن أجــل توضيــح كلمــة “ موظفــي الشــركة”
فــي هــذه الفقــرة ،نحــدد أنهــا تعنــي أي شــخص يعمــل داخــل نفــس نطــاق الشــركة فــي حينــه ،كضابــط ،ومديــر إداري ،وموظــف ،ومــزود
للمنتجــات ،ووكيــل ،وممثــل أو مستشــار للشــركة.

ح -الرعاية الدولية
تمنــح يونــي ســيتي أعضاءهــا فرصــة فريــدة لرعايــة عضويــة أعضــاء مــن دول أخــرى تحظــى بموافقتهــا .و يســمح لألعضــاء برعايــة األشــخاص
مــن الــدول التــي تعتبــر “ مفتوحــة “ مــن قبــل يونــي ســيتي .وتعتبــر أي دولــة “ مفتوحــة “ للعمــل مــع يونــي ســيتي عندمــا تقــوم هــذه
األخيــرة بنشــر إشــعار بمثــل هــذا اإلنفتــاح فــي نشــرة رســمية مــن نشــرات يونــي ســيتي صــادرة عــن المركــز الرئيســي للشــركة فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،أوعبرموقعهــا  .www.unicity.netوال يســمح بــأي نشــاط تســويقي مســبق فــي أي دولــة لــم توافــق عليهــا يونــي
ســيتي بشــكل رســمي .ويعتبــر مخالفــة هــذا الشــرط ســببا مــن أســباب إنهــاء العضويــة .و عــاوة علــى ذلــك ،فــإن علــى مثــل هــذا العضــو
أن يقــوم بتعويــض يونــي ســيتي عــن أي خســائرتكون قــد تحملتهــا ،بمــا فــي ذلــك ،و مــن دون تحديــد ،خســارة األربــاح ،وخســارة ســمعة
الشــركة ،و التلفيــات ،وأتعــاب الدعــوى القضائيــة .
ا .السياســات – لقــد تــم وضــع السياســات التاليــة لحمايــة يونــي ســيتي وأعضائهــا .و إن مخالفــة تلــك السياســات قــد يــؤدي إلــى
إجــراءات تأديبيــة وإجــراءات قانونيــة حكوميــة تشــمل غرامــات كبيــرة ومصــادرة الممتلــكات وإغــاق الشــركة ،و ربمــا الســجن
أيضــا .لذلــك ،يتوجــب علــى جميــع األعضــاء االمتثــال للسياســات التاليــة جميعهــا :
.1

ال يجــوز لألعضــاء االنخــراط فــي البحــث األعمــى عــن فــرص أو أربــاح مــن دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن يونــي
ســيتي .تفــرض الكثيــر مــن الــدول قوانيــن صارمــة تمنــع االســتجداء والتوســل .كمــا تمنــع الكثيــر مــن القوانيــن المحليــة
اإلعالنــات التــي تســعى إلــى حشــد القــادة واألعضــاء.
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 .2ال يســمح لألعضــاء باســتيراد أو تصديــر أي منتجــات تابعــة ليونــي ســيتي ،إلــى أي ســوق لــم تحــظ هــذه المنتجــات فيــه بالموافقــة
عليهــا .وعلــى الرغــم مــن قيــام يونــي ســيتي بعــرض منتجاتهــا التــي تحمــل نفــس االســم فــي بلديــن مختلفيــن ،إال أن هــذه
المنتجــات ذاتهــا يمكــن أن تكــون مختلفــة فــي كل بلــد.
 .3ال يسمح لألعضاء باستخدام بيانات و منشورات يوني سيتي الترويجية الخاصة ببلد ما ،في أي بلد آخر .
 .4ال يسمح لألعضاء بإرسال أي منتجات غير مرخصة تابعة يوني سيتي إلى أي بلد كان.
 .5ال يجوز لألعضاء إساءة عرض منتجات الشركة في أي بلد أجنبي.
 .6ال يجوز لألعضاء تقديم ضمانات أو ادعاءات حول تحقيق أرباح محددة.
 .7ال يجوز لألعضاء تقديم إدعاءات بشأن المزايا العالجية أو الطبية لمنتجات يوني سيتي.
 .8يجب على األعضاء االمتثال إلجراءات وسياسات يوني سيتي المتعلقة باألسواق المحلية والخارجية.
ب .خطــة المكافــآت  -تســتند المكافــآت و العوائــد علــى قواعــد خطــة المكافــآت فــي ســوق البلــد األجنبــي .و يتقاضــى األعضــاء
اســتحقاقاتهم فــي  /و مــن أعضــاء البلــد األم أو بلــد المركــز ،وبعملتــه الخاصــة .و ال يتــم دفــع أي مكافــأة لألعضــاء علــى
أســاس اشــتراطات خطــة المكافــآت الخاصــة بأســواق ذلــك البلــد األجنبــي .و يحصــل األعضــاء علــى األمــوال عــن حجــم النقــاط
األجنبيــة ،فقــط طالمــا ظلــوا محافظيــن علــى رتبــة مديــر أو رتبــة أعلــى منهــا .قــد يخضــع األعضــاء لمتطلبــات اقتطــاع
ضريبــة الدخــل فــي الســوق األجنبيــة .و عندمــا يكــون ذلــك مطبقــا فــي البلــد المحــدد ،ســيتم خصــم المبالــغ المســتقطعة
مــن عوائــد و مكافــآت األعضــاء .أمــا القواعــد األخــرى المتعلقــة بخطــة المكافــآت ،فجميعهــا تنطبــق علــى مكافــآت و عوائــد
األعضــاء.
ت .قائمــة مندوبــي المبيعــات مــن األعضــاء التابعيــن فــي المســتوى األدنــى– يمكــن ألي عضــو أن يحصــل علــى قائمــة مندوبــي
المبيعــات فــي البلــد األجنبــي عبــر االنترنــت أو عــن طريــق اإلتصــال بقســم العالقــات العامة أو قســم خدمة العمــاء الموجودة
فــي موطــن العضــو.
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القسم الخامس

طلب المنتجات ومواد البيع
أ -توجيهات عامة بخصوص طلبات المواد واستالمها و دفع أثمانها
 -1يســتطيع العضــو طلــب منتجــات عــن طريــق إيــداع طلــب بهــذا الخصــوص ،لــدى يونــي ســيتي ودفــع المبلــغ الــازم .يجــب أن
تكــون األمــوال متوفــرة عنــد تقديــم الطلــب ،و إال تــم حجــز الطلبــات إلــى أن يتــم التحقــق مــن توافراألمــوال .ســيتم تســجيل حجــم
النقــاط الشــخصية لصالــح حســاب العضــو و تضــاف إلــى الشــهر الــذي تســتلم خاللــه االمــوال.
 -2يتــم شــحن الطلبــات خــال عشــرة ( )10أيــام عمــل مــن تاريــخ اســتالم األمــوال .فــإذا كانــت الســلع المطلوبــة نافــذة مــن المخــزون
ـزود العضــو بقســيمة إشــعار طلــب متأخــر مــع الشــحنة .ســوف تكــون الشــاحنات كاملــة وفــي
لــدى يونــي ســيتي مؤقتــً ،فســوف يـ َّ
حالــة قابلــة للتســويق عنــد مغادرتهــا لمركــز توزيــع يونــي ســيتي.
 -3على األعضاء تفقد الطلبية فور تسلمها للتأكد ما إذا كانت كاملة وغير تالفة.
أ.

إن كانت الطلبية غير كاملة ،فعلى العضو اإلتصال فورًا بدائرة خدمات العمالء لدى يوني سيتي.

ب .إن كانــت الطلبيــة مصابــة بتلــف عنــد اإلســتالم ،فعلــى العضــو تقديــم مطالبــة لشــركة النقــل للتعويــض عــن البضائــع التــي
أصيبــت بتلــف أثنــاء النقــل.
 -4قبــل افتــراض أن شــحنة مــا قــد ُفقــدت أو ضاعــت ،علــى العضــو اإلنتظــار لمــدة  15يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب بالبريــد أو
عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب بالهاتــف أو بالفاكــس أو عــن طريــق اإلنترنــت .وإذا ُفقــدت أحــدى الشــحنات فعلــى
العضــو إبــاغ دائــرة خدمــات العمــاء فــي يونــي ســيتي بذلــك .و فــي حــال تــم العثورفيمــا بعــد ،علــى الشــحنات المفقــودة و/أو
تــم تســليمها ،فيجــب إبــاغ دائــرة خدمــات العمــاء فــي يونــي ســيتي بذلــك خــال ســبعة أيــام مــن تســليمها.
 -5يوافــق العضــو الــذي يوقــع بيــان تســليم مــع شــركة نقــل عــام يجيــز للناقــل القيــام بتســليم طلبيــة بــدون توقيــع ،علــى إخــاء
طــرف شــركة النقــل العــام وجميــع األطــراف مــن المســؤولية عــن مثــل ذلــك التســليم.
 -6تقــع علــى عاتــق العضــو مســؤولية تزويــد يونــي ســيتي بالعنــوان الصحيــح للشــحن .و قــد يكــون العضــو عرضــة لتحمــل دفــع
مبلــغ ال يقــل عــن ( )10.00$عشــرة دوالر امريكــي عــن كل صنــدوق فــي حــال إعــادة التســليم ،أو فــي حــال رفــض اســتالم الطــرود
المرســلة .
 -7يجــب تخزيــن منتجــات يونــي ســيتي فــي مــكان بــارد وجــاف ومأمــون صحيــً ،أو حســب التعليمــات المبينــة علــى ملصــق المنتــج.
و كقاعــدة عامــة ،يجــب إبقــاء المنتجــات مرتفعــة عــن األرض بمــا ال يقــل عــن  4بوصــات .ال تتحمــل يونــي ســيتي أيــة مســؤولية عــن
أي منتــج يصيبــه تلــف بســبب ســوء التخزيــن.
 -8فــي حــال رفــض البنــك صــرف أي شــيك أو حوالــة مصرفيــة صــادرة عــن عضــو مــا بســبب “عــدم كفايــة الرصيــد” أو “إغــاق الحســاب”،
فقــد يفقــد هــذا العضــو إمتيــازات الطلــب إلــى أن يتــم حــل إشــكالية عــدم كفايــة الرصيــد .وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يفقــد العضــو
إمتيــاز الدفــع عــن طريــق الشــيكات أو الحــواالت المصرفيــة .يوافــق العضــو علــى أنــه يحــق ليونــي ســيتي فــرض أجــور مناولــة
مقدارهــا( )20.00$عشــرون دوالر امريكــي عــن كل شــيك أو حوالــة مصرفيــة تُعــاد دون صــرف ،وكذلــك مقابــل كل حالــة مــن حــاالت
تحميــل النفقــات علــى البطاقــة اإلئتمانيــة.
 -9يــدرك العضــو أنــه ال يحــق لــه أو لهــا اســترداد المــال المدفــوع مقابــل منتجــات مشــتراة ،كمــا أنــه ال يحــق لــه أو لهــا اإلفــادة مــن
ضمانــة رضــا العميــل عــن المنتــج .علــى أنــه يجــوز للعضــو اســتبدال منتــج بمنتــج مماثــل أو بمنتــج بنفــس القيمــة خــال مــدة
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 60يومــً مــن تاريــخ الشــراء ،مــع مراعــاة قانــون الســبعين بالمئــة (أنظــر الفقــرة ھ –  2أدنــاه) .و يجــوز للعضــو المنتهيــة عضويتــه
إعــادة المنتــج وفقــً للقســم  / 8ز مــن هــذه السياســات واإلجــراءات.
 -10تكــون الطلبيــة المدفوعــة مســبقًا والتــي يتــم تســليمها ليونــي ســيتي قبــل نهايــة الــدوام الرســمي آلخــر يــوم عمــل فــي
الشــهر مشــمولة ضمــن أعمــال ذلــك الشــهر التقويمــي.
 -11يجــوز ليونــي ســيتي ،حســب تقديرهــا الخــاص ،رفــض أي طلبيــة ألي ســبب مــن األســباب ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال
الحضــر:
أ.

صعوبات في اإلنتاج والتزويد.

ب .عدم مقدرة العضو ،بناء على طلب يوني سيتي ،إثبات امتثاله بقانون السبعين بالمائة.
ت.

إذا كان الطلب يؤدي إلى اإلضرار بخطة المكافآت .

ب -برنامج مشتريات التجزئة
يجــوز لزبــون التجزئــة طلــب منتجــات مــن يونــي ســيتي مباشــرة وفقــً لتعليمــات تقديــم الطلبــات الــواردة أعــاه وللسياســات التاليــة الخاصــة
ببرنامــج مشــتريات التجزئة.
.1

يجــوز لزبــون التجزئــة التســجيل مــن خــال اإلنترنــت لشــراء منتجــات ،كمــا يمكنــه اإلتصــال بخــط يونــي ســيتي الخــاص بطلبــات
التجزئــة .وعنــد اإلتصــال بخدمــات الزبائــن لــدى يونــي ســيتي ألول مــرة بغيــة تقديــم طلــب مــا ،فعلــى زبــون التجزئــة تزويــد وكيــل
المحيــل لــه .عندئــذ ،ســوف يقــوم وكيــل خدمــة الزبائــن بإصــدار رقــم هويــة خــاص بزبــون
خدمــات الزبائــن ،برقــم هويــة العضــو ُ
التجزئــة المعنــي .

 .2تقــع مســؤولية ترصيــد حجــم النقــاط الناتــج عــن طلبيــات زبــون التجزئــة علــى عاتــق العضــو المحيــل ال علــى يونــي ســيتي أو أحــد
موظفيهــا.
 .3العضــو هــو المســؤول عــن دفــع التكاليــف الناشــئة عــن إرجــاع المنتــج أو عــن إعــادة التســليم أو عــن تحميــل التكاليــف علــى
بطاقــة اإلئتمــان .إذا شــرع زبــون التجزئــة فــي عمليــة إعــادة منتــج أو تحميــل التكاليــف علــى بطاقــة اإلئتمــان ،فــإن العضــو يوافــق
علــى أنــه يحــق ليونــي ســيتي أن تخصــم جميــع التكاليــف المعقولــة الناشــئة عــن ذلــك مــن مكافــآت العضــو .كمــا يحــق ليونــي
ســيتي أيضــً تعليــق امتيــازات طلــب العضــو وفــرض أجــور مناولــة عليــه عــن تحميــل النفقــات علــى البطاقــة اإلئتمانيــة مقدارهــا
عشــرون دوالر امريكــي ( ،)20.00$و،
 .4يمنــح الفــرق بيــن ســعر الجملــة وســعر التجزئــة للعضــو الــذي إرتبــط رقــم هويتــه برقــم هويــة عميــل التجزئــة الــذي أصــدر لــه
المؤهــل مــن الحجــم الشــخصي فــي شــهر
عنــد تقدمــه بتلــك الطلبيــة ،شــريطة أن يكــون ذلــك العضــو قــد جمــع الحــد األدنــى
ِّ
إحتســاب حجــم النقــاط ذاك .هــذا ويحصــل العضــو علــى نقــاط حجــم شــخصية عــن طلبيــات زبــون التجزئــة فــي شــهر احتســاب
الحجــم الــذي يتــم فيــه اســتالم الطلبــات ودفــع أثمانهــا.

ت -ضمانة رضا الزبون عن المنتج  ،وإيصاالت المبيعات
عنــد بيــع أيــة منتجــات ،علــى العضــو إبــاغ كل عميــل بضمانــة يونــي ســيتي لرضــا العميــل عــن المنتــج (“الضمانــة”) ،وعليــه أن يقــوم
بتزويــد العميــل بإيصــال رســمي لمبيعــات يونــي ســيتي موقعــً عليــه مــن قبــل العضــو .و يجــب أن يشــتمل الوجــه اآلخــر مــن اإليصــال علــى
اإلخطارالخطــي التالــي:

ضمانة رضا الزبون عن المنتج
يقــدم لــك عضــو يونــي ســيتي الــذي باعــك المنتجــات المدرجــة علــى الوجــه اآلخرمــن إيصــال المبيعــات هــذا ،بصفتــك زبونــا ،ضمانة شــخصية
لرضــا الزبــون عــن المنتــج أو اســترداد المبلــغ بنســبة  .%100إذا تبيــن خــال الســتين ( )60يومــً التاليــة ،عــدم رضــاك عــن منتــج يونــي ســيتي
الــذي اشــتريته ،فســوف يعيــد لــك عضــو يونــي ســيتي الــذي أتــم هــذا البيــع ،بنــاء علــى طلــب ّ
خطــي مقــدم مــن قبلــك ،ثمــن الشــراء
كامـ ً
ـزود العضــو بكتــاب موقــع مــن قبلــك تبيــن فيــه أســباب عــدم
المعــاد ،ينبغــي عليــك أن تـ ِّ
ا .و حتــى يتســنى لــك تســلم هــذا المبلــغ ُ
رضــاك عــن المنتــج وتعيــد جميــع األجــزاء غيــر المســتخدمة منــه ،ومعهــا علبــة التعبئــة .بعــد ذلــك ،يجــب أن تقــدم إقــرارًا بأنــك قــد تســلمت
المبلــغ كام ـ ً
ا .و تســري هــذه الضمانــة لصالــح الزبائــن فقــط وال تشــمل أعضــاء يونــي ســيتي .و باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه أعــاه،
فــإن المنتجــات المدرجــة علــى الوجــه اآلخــر مــن إيصــال المبيعــات هــذا  ،قــد بيعــت بــدون ضمــان مــن أي نــوع كان  ،بمــا فــي ذلــك التعهــدات
الضمنيــة للــرواج والصالحيــة لغــرض معيــن .ال تتحمــل يونــي ســيتي وال العميــل الــذي يبيعــك هــذا المنتــج ،فــي أي ظــرف مــن الظــروف،
أيــة مســؤولية عــن أيــة أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،تبعيــة أو عرضيــة ناشــئة عــن اســتخدام منتــج  /منتجــات يونــي ســيتي أو عــن عــدم
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القــدرة علــى اســتخدامه  /اســتخدامها ،حتــى فــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا إبــاغ يونــي ســيتي باحتمــال حصــول مثــل هــذه األضــرار.
قــد تق ِّيــد بعــض الســلطات القضائيــة أو ال تســمح بمثــل هــذا التقييــد للمســؤولية عــن األضــرار التبعيــة أو العرضيــة ،لذلــك قــد يكــون
ـد ًدا إذا لــم تتســلم المبلــغ المعــاد لــك كام ـ ً
ا خــال مــدة ثالثيــن ( )30يومــً مــن تاريــخ تقديــم طلبــك الخطــي لــدى
التقييــد الــوارد أعــاه محـ َّ

دائــرة امتثــال الموزعيــن فــي يونــي ســيتي عبــر رســالة بالبريــد اإللكترونــي إلــى info.mena@unicity.com

ث -سياسة اإلسترداد الخاصة بزبائن التجزئة
تطلــب يونــي ســيتي مــن األعضــاء تزويــد زبائــن التجزئــة بضمانــة إلســترداد أموالهــم كاملــة ( )%100فــي حالــة عــدم الرضــا عــن المنتــج،
مدتهــا ســتون ( )60يومــً مــن تاريــخ الشــراء بغــض النظــر عمــا إذا كانــت المنتجــات قــد تــم شــراؤها مــن يونــي ســيتي مباشــرة أم ال .ســتقوم
يونــي ســيتي فــورًا باســتبدال المنتجــات المعــادة علــى نحــو مالئــم ألي عضــو يكــون قــد أعــاد ثمنهــا للمشــتري بموجــب هــذه البوليصــة ،
وذلــك خــال خمســة عشــر ( )15يومــً مــن صــدور الموافقــة .و ال يجــوز لألعضــاء أن يقدمــوا إلــى يونــي ســيتي أي منتــج أو منتجــات لكــي يتــم
تبديلهــا إال وفــق مــا هــو مشــروط فــي هــذه الوثيقــة .و األعضــاء مســؤولون عــن التســليم الفــوري للمنتــج  /المنتجــات إلــى زبائــن التجزئــة
المرتبطيــن بهــم .فــإذا أخفــق أحــد األعضــاء فــي اســتيفاء أحــكام الضمــان وسياســة اإلســترداد الخاصــة بيونــي ســيتي ،مــا يســتدعي أن
تقــوم يونــي ســيتي بإعــادة الثمــن إلــى الزبــون ،ســيكون هــذا العضــو مســؤوالً عــن ســداد أي مبلــغ أعيــد إلــى الزبــون ومعــه أجورالمناولــة،
إلــى يونــي ســيتي .و علــى العضــو الــذي يقــدم منتجــا  /منتجــات معــادة لتبديلهــا بموجــب سياســة اإلســترداد هــذه  ،أن يقــوم بــكل مــن
األعمــال التاليــة:
.1

الحصــول علــى نمــوذج و/أو رقــم موافقــة علــى إعــادة بضاعــة مــن خدمــة إتحــاد أعمــال يونــي ســيتي بالبريــد اإللكترونــي علــى
العنــوان info.mena@unicity.com

المســتخدم مــن المنتــج إلــى يونــي ســيتي ،ويجــب أن يكــون هــذا الجــزء فــي حالــة جيــدة مماثلــة لمــا كان
 .2إعــادة الجــزء غيــر
َ
عليــه فــي تاريــخ الشــراء .يجــب طباعــة رقــم الموافقــة علــى إعــادة بضاعــة بخــط عريــض علــى غــاف صنــدوق الشــحن قــرب عنــوان
اإلعــادة .لــن تقبــل يونــي ســيتي أي طــرد ال يحمــل رقــم الموافقــة علــى إعــادة بضاعــة علــى غالفــه الخارجــي ،وســوف تتــم إعادتــه
إلــى المرســل علــى نفقــة العضــو .كمــا ينبغــي أن يشــتمل الطــرد المعــاد علــى نمــوذج الموافقــة علــى إعــادة بضاعــة معبــأ حســب
األصــول كمــا هــو صــادر عــن دائــرة خدمــات الزبائــن لــدى يونــي ســيتي .كمــا يجــب أن تشــتمل الطــرود المعــادة علــى اإليصــال
األصلــي ،حتــى يمكــن النظــر فيــه مــن قبــل الشــركة ،ويســتطيع العضــو اإلتصــال بخدمــة إتحــاد األعمــال ،بإحضاراألجــزاء غيــر
المســتخدمة مــن المنتجــات إلــى يونــي ســيتي ،بحيــث تكــون الطــرود فــي حالــة جيــدة مماثلــة لمــا كانــت عليــه فــي تاريــخ إســتالم
العضولهــا .يجــب أن يرفــق بالطــرود بالمعــادة نمــوذج طلــب معبــأ مــع اإليصــال األصلــي لكــي يتســنى للشــركة النظــر فيــه.
 .3يتحمل العضو المسؤولية عن تكاليف شحن الطرود المعادة والمراسالت المتعلقة بذلك.
 .4بعــد تس ـ ُّلم يونــي ســيتي للمنتــج المعــاد وجميــع المعلومــات والمســتندات الالزمــة ،يرســل إلــى العضــو المنتــج  /المنتجــات
البديلــة حســبما يختــار ،بقيمــة معادلــة لحجــم المنتــج  /المنتجــات المعــادة كاملــة ( ،)%100و
 .5قــد يؤثــر أو ال يؤثــر أي منتــج علــى حجــم النقــاط الشــخصية للعضــو أوألعضــاء المســتوى العلــوي مــن الموزعيــن ،فقــد يــؤدي إلــى
رصــد فــي حســاب العضــو لشــهر اإلحتســاب ذاتــه الــذي يعــاد خاللــه المنتــج .و
تخفيــض كميــة حجــم النقــاط الشــخصية التــي ُي َّ
ُخطــر العضــو بــأن أي منتــج معــاد  ،أو أن المنتــج المعــاد الــذي يخــص مجموعــة أعضائــه
علــى الرغــم مــن أن يونــي ســيتي قــد ت ِ
التابعيــن فــي مســتواه األدنــى  ،قــد يؤثــر علــى تأهلــه للمكافــآت ،فــإن المســؤولية النهائيــة تبقــى علــى عاتــق العضــوألن يضمــن
تلبيــة متطلبــات التأهيــل الشــهرية للمكافــآت .و ال يتســلم العضــو الفوائــد الصافيــة المســتحقة لــه و ال الجوائــز النهائيــة ،إال بعــد
خصــم حجــم النقــاط الشــخصية للمنتــج المعــاد ،منهــا.

ج -توجيهــات عامــة لتقديــم الطلبــات ،و مبيعــات التجزئــة ،و عمليــة الشــراء ،و قاعدة
ال %70
يع َّرف “بيع التجزئة” على أنه عملية بيع لزبون تجزئة يقوم بشراء منتجات.
.1

ال يجــوز للعضــو أو ألولئــك المســجلين فــي مســتواه األدنــى مــن األعضــاء التابعيــن لــه  ،طلــب مخــزون لمجــرد المشــاركة فــي خطــة
المكافــآت أو “لتأهيــل” أنفســهم أو آخريــن لنيــل مكافــآت ،كمــا ال يجوزلهــم تشــجيع اآلخريــن علــى فعــل ذلــك.

 .2عنــد تقديــم أي طلــب لشــراء منتجــات ،علــى العضــو أن يشــهد بأنــه قــد اســتهلك مــا ال يقــل عــن  %70مــن جميــع الطلبيــات
الســابقة (قانــون الســبعين بالمئــة) .و يجــوز للعضــو شــراء منتجــات يونــي ســيتي إلعــادة بيعهــا للمســتهلكين و كذلــك
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الســتخدامه الشــخصي.
 .3علــى األعضــاء توثيــق جميــع عمليــات البيــع بــكل عنايــة .وعلــى األعضــاء اإلحتفــاظ بإيصــاالت مبيعــات الزبائــن لمــدة ســنتين ،حيــث
يجــب تقديمهــا ليونــي ســيتي عنــد الطلــب .ليونــي ســيتي الحــق فــي التحقــق مــن مــدى امتثــال العضــو بهــذا الشــرط ،ويجــوز
لهــا إتخــاذ أي إجــراء تأديبــي بحــق األعضــاء الذيــن يخفقــون فــي اإلمتثــال بهــذه الشــروط  ،و
 .4إن اســتخدام إيصــاالت يونــي ســيتي الرســمية لمبيعــات العمــاء ،أمــر إلزامــي ،ويجــب أن تشــتمل جميــع هــذه اإليصــاالت علــى اســم
العضــو وعنوانــه ورقــم هاتفــه.

ح -الطلبات البريدية
يجــوز للعضــو تقديــم طلــب عــن طريــق البريــد .و ال بــد ،فــي هــذه الحــال ،مــن اســتخدام نمــوذج طلــب منتــج لجميــع الطلبــات البريديــة ،حيــث
يجــب تعبئتــه بشــكل كامــل وتقديمــه إلــى يونــي ســيتي .ال يجــوز أن يدمــج عضــوان أو أكثــر ،أكثــر مــن طلــب علــى نفــس النمــوذج  .ويجــب
أن تتوافــق الطلبــات مــع كل شــرط مــن الشــروط األساســية التاليــة:
.1

قــد تعــاد الطلبــات التــي تقــدم دون دفــع كامــل ثمنهــا إلــى العضــو بواســطة البريــد .وقــد يتــم تنفيــذ الطلبــات التــي تقــدم
بدفعــات ماليــة غيــر كافيــة بمنتجــات ال تتجــاوز قيمتهــا المبالــغ المقدمــة مــع الطلــب ،بعــد خصــم أجــور الشــحن والمناولــة وأيــة
ضرائــب مســتحقة .إذا كانــت الدفعــة المتعلقــة بــأي طلــب دفعــة غيــر كافيــة ،فــإن يونــي ســيتي تحتفــظ بالحــق ،حســب التقديــر
الــذي تــراه ،فــي حجــب المنتجــات عــن الطلــب .و تقــع أيــة مســؤولية قــد تنشــأ عــن إعــادة المنتجــات أو عــن اإلنجــاز الجزئــي لطلــب
غيــر كامــل  ،علــى عاتــق العضــو الــذي قــدم الطلــب.

 .2يجــب أن تكــون جميــع الطلبــات مرفقــة بالدفعــات .و يتــم دفــع تكاليــف الطلبيــات بواســطة شــيك شــخصي أو شــيك مصــدق
أو حوالــة بريديــة أو حوالــة مصرفيــة أو بطاقــة إئتمــان أو بقيــود مدينــة علــى حســاب العضويــة .لــن تقبــل يونــي ســيتي بطريقــة
الدفــع نقــدًا عنــد التســليم .و إذا كانــت الدفعــة أقــل مــن قيمــة الطلبيــة ،فقــد تقيــد يونــي ســيتي علــى البطاقــة اإلئتمانيــة
للعضــو أو علــى حســاب العضــو إن كان الفــرق فــي حــدود  %10مــن القيمــة الصحيحــة للطلبيــة ،و
 .3يونــي ســيتي ليســت مســؤولة عــن الطلبيــات التــي تتأخــر فــي الشــحن ،وال عــن الطلبيــات التــي ال تصــل إلــى مكتــب يونــي
ســيتي الصحيــح كاملــة ومعهــا نمــوذج دفــع صحيــح .يجــب أن تصــل الطلبــات البريديــة إلــى يونــي ســيتي فــي آخــر يــوم عمــل
فــي الشــهر أو قبلــه  ،حتــى يتســنى احتســابها ضمــن حجــم النقــاط الشــخصية لذلــك الشــهر.

خ -تقديــم الطلبــات عــن طريــق الهاتــف ،أو الفاكســيميلي ،أو اإلنترنــت ،أو الوســائل
اإللكترونيــة األخــرى
يمكــن تقديــم الطلبــات المغطــاة ببطاقــة إئتمانيــة  ،بواســطة الهاتــف أو الفاكســيميلي أو عبــر اإلنترنــت مــن خــال العنــوان
. www.unicity.com
كمــا يمكــن تقديمهــا عبــر أيــة وســيلة إلكترونيــة أخــرى .إذا تــم تقديــم الطلــب بإحــدى هــذه الوســائل ،فلــن يكــون مــن الضــروري إرســال
نمــوذج الطلــب األصلــي بواســطة البريــد .و يتحمــل العضــو المســؤولية الماليــة فــي حالــة حصــول شــحنات مزدوجــة بســبب تقديــم العضــو
لطلــب غيــر صحيــح .تخضــع الطلبــات التــي تقــدم بواســطة الهاتــف أو الفاكســيميلي أو عــن طريــق اإلنترنــت أو بأيــة وســيلة أخــرى لألحــكام
التاليــة:
.1

يجب أن تتم الموافقة على المبالغ المالية ألية عملية شراء قبل إتمام عملية البيع.

 .2يجــب أن تصــل الطلبــات التــي تقــدم بواســطة الفاكســيميلي إلــى يونــي ســيتي فــي آخــر يــوم عمــل فــي الشــهر أو قبلــه  ،حتــى
يتســنى احتســابها ضمــن حجــم النقــاط الشــخصية لذلــك الشــهر.

د -تحويل النقاط الشخصية
ال ُيسمح بإجراء تحويل نقاط شخصية من عضوية إلى عضوية أخرى من دون موافقة خطية من يوني سيتي.

ذ -توزيع عادل للرواد المبادرين
يجــوز أن ُيعــزى إلــى األعضــاء ،الفضــل فــي إنضمــام أشــخاص مبادريــن و واعديــن ،ســواء كانــوا زبائــن أو أعضــاء محتمليــن ،مــن تلقــاء
أنفســهم ،إلــى يونــي ســيتي .و ســوف تبــذل يونــي ســيتي جهودهــا لتحديــد كيــف أصبــح مثــل هــذا الشــخص المبادرمهتمــً بيونــي
ســيتي ،وقــد ينســب هــذا األمــر إلــى العضــو الــذي كان ســببًا فــي إثــارة هــذا اإلهتمــام لديــه .تحتفــظ يونــي ســيتي بالحــق فــي نســبة هــؤالء
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المبادريــن إلــى أي عضــو بنــاء علــى النشــاط ضمــن يونــي ســيتي أو علــى رتبــة العضــو و/أو الموقــع الجغرافــي .و يجــري توزيــع المبادريــن
الحيادييــن بنــاء علــى خيــارو تقديــر يونــي ســيتي وحدهــا.

ر -قيود تقديم الطلبات
ال يجــوز للعضــو تقديــم طلبــات باســم عضــو آخــر أو باســتخدام حســاب عضــو آخــر .لــن تقبــل يونــي ســيتي إال الطلبــات التــي تقــدم بالنيابــة
عــن العضويــة الخاصــة للعضــو .كمــا ال يجــوز للعضــو اســتخدام الموقــع اإللكترونــي ليونــي ســيتي أو أيــة وســيلة إلكترونيــة أخــرى لتقديــم
طلبــات لحســاب العضــو باســتخدام بطاقــة إئتمانيــة لعضــو آخــر .أمــا إذا كان ال بــد مــن اســتخدام البطاقــة اإلئتمانيــة لعضــو آخــر ،فعلــى
العضويــن اإلتصــال بدائــرة خدمــات الزبائــن والتحــدث مــع أحــد العامليــن .ويجــب تواجــد العضويــن علــى خــط اإلتصــال ليتســنى لــكل منهــم
إعطــاء موافقتــه علــى العمليــة.

ز -ضريبة المبيعات والضرائب األخرى
األعضــاء هــم المســؤولون عــن أيــة ضرائــب واجبــة الدفــع فيمــا يتعلــق بأنشــطة العضويــة ،بمــا فــي ذلــك أيــة ضريبــة دخــل أو جمــارك أو
ضريبــة حجــز عنــد المنبــع أو أيــة رســوم أو ضرائــب حكوميــة أخــرى ســارية المفعــول حاليــً ،أوكانــت مطبقــة مــن قبــل حكومــات الدولــة
المذكــورة أثنــاء مــدة العضويــة.
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القسم السادس

ترويج منتجات وفرص يوني سيتي
أ -اإلعالنات
تشــجع يونــي ســيتي األعضــاء علــى ترويــج المنتجــات والفــرص التســويقية بنــاء علــى إرشــادات مالئمــة تصدرهــا يونــي ســيتي مــن وقــت
آلخــر .وهــذه اإلرشــادات ضروريــة حتــى تضمــن يونــي ســيتي اإللتــزام مــن األعضــاء وكذلــك مــن يونــي ســيتي  ،بالعديــد مــن القوانيــن التــي
تنظــم إعــان منتجــات وفــرص يونــي ســيتي .إن عــدم إتبــاع هــذه اإلرشــادات قــد يــؤدي الــى مخالفــة القوانيــن واألنظمــة فــي الدولــة المذكــورة
والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي والتــي قــد قــد ينتــج عنهــا اإلضــرار بســمعة يونــي ســيتي
إضافــة إلــى فــرض قيــود عليهــا وعلــى أعضائهــا ومنتجاتهــا مــا يــؤدي إلــى دعايــة غيــر مرغوبــة واحتمــال إتخــاذ إجــراءات قانونيــة بشــأنها.
 -1مــواد التدريــب  :يحــق فقــط  ،لألعضــاء الذيــن تأهلــوا لمنصــب الياقوتــة الرئاســية الرزقــاء أو أي درجــة أعلــى لمــدة ســتة ( )6أشــهر
متتاليــة  ،تقديــم مــواد التدريــب الخاصــة بهــم للموافقــة عليهــا ،حيــث يمكنهــم عندئــذ توزيــع هــذه المــواد الموافــق عليهــا الــى
األعضــاء التابعيــن لهــم مــن المســتوى األدنــى .و يجــوز أن تكــون مــواد التدريــب علــى شــكل ســمعيات أو فيديــو أو وســائط
الكترونيــة أو مطبوعــة .و يمكــن إنتــاج مثــل هــذه المــواد خــال مــدة األشــهر الســتة التــي تعقــب فتــرة التأهيــل  ،ويجــب ان تلبــي
هــذه المــواد  ،المعاييــر التاليــة:
أ -يجب تقديم نسخة مطبوعة من المادة والملصقات والتغليف للموافقة عليها.
ب -يجب الموافقة على المادة المطبوعة كتابيا من قبل موزع يوني سيتي وقسم التسويق ،قبل نشرها.
ت -يجب أن تحمل الملصقات إسم العضو
ث -يجــب أن يكــون أقصــى ســعر لألشــرطة الســمعية واإلســطوانات المضغوطــة ( ســي دي) ( )2.00$اثيــن دوالر امريكــي لــكل
شــريط او اســطوانة حيــث ان األشــرطة واإلســطوانات والمــواد األخــرى ســوف تســتخدم ألغــراض التدريــب وليــس للربــح.
ج -يجــب أن يحتــوي التقديــم للمــواد الســمعية والفيديــو علــى عبــارة واضحــة تبيــن هويــة الشــخص ،وأنــه عضــو فــي يونــي
ســيتي  ،و
ح -أن كافة أعمال النسخ للمواد السمعية والفيديو يجب أن تتم من خالل مصدر موافق عليه من قبل يوني سيتي.
 -2مــواد الترويــج  :يوافــق العضــو علــى أن يرســل أي مــواد للترويــج إلــى مــوزع يونــي ســيتي وقســم التســويق للحصــول علــى
الموافقــة الكتابيــة قبــل إســتخدامها مــن قبــل هــذا العضــو ( .انظــر الــى الفقــرة المذكــورة أدنــاه بشــأن إجــراءات إســتخدام
اإلنترنــت ).ومــع ذلــك ،ال يحتــاج العضــو ألن يســتلم موافقــة علــى إســتخدام المــواد غيــر المعدلــة ،والتــي تمــت الموافقــة عليهــا
مــن قبــل يونــي ســيتي عمومــا .
 -3تشــجع يونــي ســيتي أعضاءهــا علــى ترويــج فــرص يونــي ســيتي بــأي أســلوب قانونــي وأخالقــي .و قــد تســمح يونــي ســيتي
لعضــو مــا بإســتخدام إســم وشــعار يونــي ســيتي او عالماتهــا التجاريــة شــريطة أن يكــون ذلــك العضــو قــد حصــل علــى موافقــة
كتابيــة مــن يونــي ســيتي .توجــد اإلعالنــات المســموح بهــا لألعضــاء فــي موقــع يونــي ســيتي علــى الشــبكة العنكبوتيــة .إن أي
ســوء اســتخدام إعالنــي يتــم فيــه تجاهــل اســم يونــي ســيتي ومنتجاتهــا ،ســوف يعتبــر إخــاال بهــذه السياســات.

ب -المواد المحفوظة بحقوق الطبع
إن جميــع أدبيــات يونــي ســيتي بمــا فيهــا الســمعيات والفيديــو واإلســطوانات المدمجــة ودي فــي دي ومــواد الشــبكة العنكبوتيــة والبرامــج
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محفوظــة بحقــوق الطبــع لصالــح يونــي ســيتي ،ويمكــن نســخها فقــط فــي حالــة الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مــن يونــي ســيتي.

ت -ملكية األسماء
ال يجــوز للعضــو ان يســتخدم اســماء موظفــي يونــي ســيتي وعالماتهــا التجاريــة واألســماء والشــعارات وزي العمــل واألســماء التجاريــة او أي
عبــارة مميــزة تســتخدمها يونــي ســيتي  ،وذلــك عنــد ممارســته لنشــاطات العضويــة قبــل حصولــه علــى موافقــة خطيــة مــن قبــل يونــي
ســيتي .ولحمايــة حقــوق ملكيــة يونــي ســيتي ،ال يجــوز للعضــو ،أثنــاء التقديــم لترخيــص ،أو عالمــة تجاريــة ،أو اســم موقــع علــى اإلنترنيــت،
او حقــوق طبــع ،حيــازة أي حــق فــي ملكيــة ،او مصلحــة فــي األســماء ،أو العالمــات التجاريــة ،او الشــعارات ،او األســماء التجاريــة ليونــي ســيتي
ومنتجاتهــا ســواء كانــت هــذه المنتجــات أو الخدمــات قــد تــم اإلعــان عنهــا رســميا او هــي قيــد اإلعــان عنهــا .وإذا غيــرت يونــي ســيتي أو
تخلــت عــن أي مــن عالماتهــا التجاريــة ،أواألســماء التجاريــة ،او عالمــات الخدمــات ،فــإن العضــو يوافــق أيضــا علــى تغييــر والتخلــي عــن هــذه
العالمــات التجاريــة ،واألســماء التجاريــة ،وعالمــات الخدمــة .يجــوز للعضــو ان يطلــب حــق إســتخدام إســم يونــي ســتي أو واحــدة مــن عالمتهــا
التجاريــة ،او األســماء التجاريــة ،او عالمــات الخدمــة ،فــي منتــج مقــدم بصــورة مســتقلة و فــي مــواد الترويــج غيــر المنافســة (“مــواد الترويــج”)
والتــي تشــتمل  ،مــن دون حصــر  ،علــى مايلــي :المالبــس والمجوهــرات والمطبوعــات والبوســترات واألشــرطة الســمعية وأشــرطة الفيديــو
واألســطوانات المدمجــة (ســي دي) وأشــرطة دي فــي دي ومــا شــابهها.

ث -اإلدعاءات بشأن المنتجات
ال يجــوز للعضــو ان يقــدم أي مزاعــم طبيــة و أو عالجيــة ألي مــن المنتجــات ،و ال أن يصــف المنتــج ،علــى األخــص ،علــى أنــه مالئــم لعــاج أي
مــرض .و مــن جانبهــا  ،فــإن يونــي ســيتي ال تقــر إســتخدام األدوات التشــخيصية والطبيــة مــن أجــل الترويــج لبيــع المنتجــات ،ألن مثــل هــذه
األدوات غرضهــا األصلــي تشــخيص الحالــة الصحيــة ،و وصــف العالجــات .و ال يجــوز تقديــم أي تعهــد بشــأن منتجــات يونــي ســيتي ال يكــون
دقيقــا او حقيقيــا مــن حيــث الدرجــة  ،و الجــودة  ،واألداء  ،والتوفــر .و تتوفــر المعلومــات المالئمــة للمنتــج فــي أدبيــات ومنشــورات يونــي
ســيتي  ،وهــي تخضــع لمراجعــة وتعديــل دوريــة مــن قبــل يونــي ســيتي .و مــن مســئوليات العضــو ان يتحصــل علــى المنشــورات الحديثــة
وال يســتخدم ســوى المعلومــات التــي تتضمنهــا فقــط  .كمــا يجــب أن تكــون العــروض التــي يقدمهــا العضــو بشــأن تلــك المنتجــات  ،هــي
نفســها الموجــودة فــي منشــورات يونــي ســيتي الحديثــة .

ج -بيع منتجات يوني سيتي
يحــق للعضــو أن يــروج فقــط الفــرص المتاحــة لــدى يونــي ســيتي ومنتجاتهــا وموادهــا  ،فــي فعاليــات يونــي ســيتي او لعضــو أو عميــل
محتمــل ليونــي ســيتي ،و ذلــك وفقــا للقســم .6ح أدنــاه .أي ترويــج مخالــف لهــذه النصــوص ســوف يشــكل منافســة غيــر عادلــة ضــد يونــي
ســيتي.

ح -ترويج منتجات وفرص ومواد لشركة أو مؤسسة غير يوني سيتي
ال يجــوز لألعضــاء بيــع او ترويــج او اإلعــان عــن منتجــات وفــرص ومــواد غيــر تابعــة ليونــي ســيتي ،وتعتبــر منافســة للمنتجــات والفــرص
والمــواد فــي فعاليــات يونــي ســيتي ،او ألعضــاء يونــي ســيتي أو لعمالئهــا .إن فعاليــات يونــي ســيتي هــي بمثابــة لقــاء ،أوإجتمــاع  ،أو حلقــة
دراســية ،او أي حــدث مماثــل ،يعدهــا عضــو او أعضــاء مــن يونــي ســيتي ،او أحــد أعضائهــا المحتمليــن ،أو موظفيهــا .وبهــدف بنــاء وترويــج
أعمــال العضــو فــي يونــي ســيتي ،فقــد يمنــح هــذا العضــو التخويــل الــازم للترويــج او األعــان عــن مــواد غيــر تنافســية و ليســت مــن انتــاج
يونــي ســيتي ،مثــل االشــرطة الســمعية ،و أشــرطة الفيديــو ،و اســطوانات ســي دي ،و دي فــي دي ،و كتــب او كتيبــات ،و عرضهــا علــى
أعضــاء يونــي ســيتي التابعيــن لــه فــي المســتوى األدنــى ،او علــى األعضــاء الذيــن يحضــرون فعاليــة ليونــي ســيتي ،يرعاهــا عضــو موافــق
علــى مثــل هــذه األنشــطة.

خ -مطالبات الدخل والفرص
ال يجــوز للعضــو ان يتقــدم بــأي مطالبــات غيــر معقولــة او مضللــة او أي إدعــاء متعمــد بالمكاســب او اإليــرادات المحتملــة .يمنــع تمامــا
تقديــم ضمانــات دخــل مــن أي نــوع ،وكذلــك عــرض الصورالفعليــة أو النســخ لشــيكات المكافــآت او بيانــات اإليــرادات و المكاســب .أي بيــان أو
عــرض بالدخــل ،يجــب ان يكــون صادقــا .إضافــة إلــى ذلــك ،يجــب ان يشــمل بيــان الدخــل توضيحــا بــأن المكافــآت قــد تختلــف بنــاء علــى درجــة
الجهــد المبــذول لنيلهــا ،وانــه ليســت هنــاك مكافــأة مضمونــة ،كمــا ال ضمــان للعضــو ألن يحصــل علــى أي رتبــة معينــة.

د -اإلدعاء بفرص النمو المستقبلي
ال يجــوز للعضــو أن يوحــي او يؤكــد بــان منتجــات وخدمــات إضافيــة ســوف تضــاف فــي المســتقبل ،إلــى المنتجــات والخدمــات المقدمــة
حاليــا مــن قبــل يونــي ســيتي ،او أن هنالــك تعزيــزات ســوف تتــم لخطــة المكافــآت ،و أن أقاليــم او مناطــق معينــة ســوف يتــم إفتتاحهــا
او إضافتهــا إلــى إقليــم أو مناطــق عمليــات يونــي ســيتي ،و ذلــك مالــم يتــم اإلعــان عــن الحــدث رســميا وكتابيــا مــن قبــل يونــي ســيتي.
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ذ -اإلدعاء بالدعم الحكومي
يجــب أن ال يدعــي العضــو بــأن خطــة المكافــآت او أي منتــج مــن منتجــات يونــي ســيتي  ،قــد حصــل علــى الموافقــة أو صــودق عليــه مــن
قبــل أي وكالــة حكوميــة.

رv-المبيعات العالمية
يجــوز للعضــو بيــع المنتجــات فــي الــدول المقيــم بهــا فقــط  .كمــا يجــوز لــه ان يبيــع المنتــج الــى عميــل تجزئــة فــي بلــد تــم افتتــاح فــرع
فيــه ليونــي ســيتي كمــا هــو مشــار اليــه فــي القســم  .4ح .و يحــق للعضــو ان يحصــل علــى الدخــل مــن مبيعــات األعضــاء التابعيــن لــه فــي
المســتويات الدنيــا فــي بلــدان أخــرى  ،كمــا هــو موضــح فــي القســم  .4ح.

زv-اإلعالن في وسائل اإلعالم
يجــب ان ال يســتغل العضــو وســائل اإلعــام أو إعالنــات يونــي ســيتي او منتجاتهــا فــي التلفزيــن او الراديــو او علــى موقــع فــي االنترنيــت ال
يكــون مملــوكا لهــا بالكامــل ،مــن دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن يونــي ســيتي.

س -استخدام االنترنت
يجــوز للعضــو اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة او االنترنيــت لترويــج أعمــال يونــي ســيتي مــن خــال إنشــاء موقــع شــخصي عبــر
مكتــب يونــي ســيتي للشــبكة .وســوف تلتــزم مثــل هــذا الموقــع والمواقــع األخــرى المســتخدمة مــن قبــل العضــو ،بالقواعــد التاليــة:
.1

تخضع جميع مواقع األعضاء للمراجعة والموافقة من قبل قسم التوزيع والمطابقة ليوني سيتي.

 .2يجب على العضو أن ال يســجل او يســتخدم أي اســم او اســماء او عالمة او عالمات او شــعار او شــعارات او اســم او اســماء منتجات
تابعــة ليونــي ســيتي فــي أي عنــوان أو رابــط او اســم موقــع  .وتحتفــظ يونــي ســيتي بحقهــا  ،وبنــاء علــى رغبتهــا الخاصــة  ،فــي
تغييــر اســمائها او عالماتهــا التجاريــة او شــعاراتها او اســماء منتجاتهــا .و يجــب أن ال يحتــوي الموقــع الشــبكي علــى أي بيانــات
وصفيــة تخالــف العقــد او قــد تخالــف أي قوانيــن فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي
أســم أخــر تابــع ليونيســتي .إضافــة لذلــك ،يجــب علــى الموقــع أن ال يحتــوي علــى روابــط موصلــة لموقــع شــبكية لمنافســين او
منتجــات المنافســين.
 .3يجــب علــى موقــع المــوزع ان يعــرض ســعر التجزئــة للمنتجــات كمــا تقترحــه يونــي ســيتي  ،مــن وقــت آلخــر .أي إشــارة ألســعار
تجزئــة مقترحــة يجــب ان يتضمــن عبــارة “ ســعر تجزئــة مقتــرح”.
 .4يجوز ان يحتوي موقع العضو على إفادات شخصية معينة او معلومات تحفيزية بموجب القواعد التالية:
أ.

أن تعكس مادة المعلومات التعبيرات الصادقة والمتزنة للخبرة الحقيقية لمقدم اإلفادات او المعلومات التحفيزية.

ب .أن ال تدعي تلك المواد بأن جميع الناس سيكون لديهم نفس الخبرة  ،و
ت .أن ترفق المادة بإخالء مسؤولية مقبول ليوني سيتي.
 .5يجب أن ال تعرض شهادات المنتجات في مواقع األعضاء دون موافقة قسم التوزيع والمطابقة ليوني سيتي.
 .6يجــب ان ال يحتــوي موقــع العضــو علــى إدعــاءات بــأن المنتجــات والبرامــج صالحــة للبيــع فــي أي بلــد آخــر غيــر البلــدان التــي تــم
الموافقــة عليهــا لبيــع المنتجــات والبرامــج مــن قبــل يونــي ســيتي.
 .7يجــب أن ال يتعــدى موقــع العضــو علــى أي عالمــة تجاريــة او حقــوق طبــع لطــرف ثالــث .يوافق العضو على أن يقــوم بدفع التعويض،
وأن يحمــي يونــي ســيتي وشــركاتها الفرعيــة والمنظمــات التابعــة لهــا ومدراءهــا ومســؤوليها وموظفيهــا ووكالءهــا ،ضــد أي
إجــراء او مطالبــة بســبب التعــدي علــى الملكيــة الفكريــة لطــرف ثالــث ناتجــة مــن موقــع العضــو.
 .8يجوز ان يوفر موقع العضو منتجات يوني سيتي للعمالء وفقا للقيود التالية:
أ.

يجــوز للعضــو ان يعــرض فــي الموقــع رقــم هاتفــه وفاكســه وبريــده اإللكترونــي أو رقــم هاتــف يونــي ســيتي مــع تعليمــات
بضــرورة الحصــول علــى  /وإســتخدام رقــم هويــة العميــل عنــد اجــراء عمليــة البيــع.

ب .يجوز للموقع ان يستخدم عربات التسوق التي يجب ان :
-

تقدم منتجات يوني سيتي فقط  ،و

-

يجب ان تتضمن لغة و عبارات واضحة تتيح للعميل الحق في رفض أي صفقة  ،ألي سبب.
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 .9ال يجــوز للعضــو اإلعــان فــي اإلنترنيــت مــن خــال شــراء مســاحة فــي الوســائط اإلليكترونيــة مثــل محــركات البحــث او الالفتــات
اإلعالنيــة او المواقــع التجاريــة مثــل ( إي بــي  ،وامــازون  ،وكريجزليســت ،وغيرهــا).
 .10ال يجــوز ألي مــوزع أن يعلــن عــن وجــود اي فرصــة تجاريــة أخــرى تتضمــن ،ولكــن مــن دون اإلقتصــار علــى ذلــك ،المبيعــات المباشــرة
او فــرص التســويق الشــبكي فــي أي موقــع يعــرض منتجــات يونــي ســيتي .و ال يجــوز ألي مــوزع ان يعــرض منتجــات أخــرى غيــر
منتجــات يونــي ســيتي علــى أي موقــع مــن مواقعــه  ،بغــض النظــر عــن أســلوب التوزيــع .
 .11ال يجــوز للعضــو ان يســتخدم البريــد اإللكترونــي الجماعــي ( إال ألولئــك المســجلين علــى قوائــم و المصرحيــن لــه بذلــك طوعــا
) ،كمــا ال يجــوز لــه كذلــك اســتخدام البريــد العشــوائي ،لترويــج منتجــات وفــرص يونــي ســيتي .وتشــجع يونــي ســيتي أعضاءهــا
علــى اإللتــزام بقواعــد اســتخدام المواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت ،و مراعــاة أن يكونــوا مســتخدمين جيديــن لتلــك المواقــع .

ش -تسجيالت الشركة
يجوزللعضــو أن يعيــد اإلنتــاج ،لغــرض البيــع والتوزيــع واإلســتخدام الشــخصي ،ألي تســجيالت ســمعية أو مرئيــة مــن انتــاج يونــي ســيتي،
وذلــك فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن قبــل يونــي ســيتي  .ال يجــوز للعضــو ان يقــوم او يعــرض للبيــع أي تســجيالت
ســمعية أو مرئيــة للفعاليــات أوالكلمــات او اإلجتماعــات التــي ترعاهــا يونــي ســيتي مــن دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة
مــن يونــي ســيتي.

ص -االستفسارات اإلعالمية
و بهــدف ضمــان الدقــة والترابــط فــي المعلومــات ،فــإن علــى أي عضــو ،فــي حالــة تلقيــه الستفســارات مــن الصحافــة او وســائل اإلعــام األخرى،
تتعلــق بيونــي ســيتي ومنتجاتهــا وعضويتهــا ،ان يحيــل مثــل هــذا اإلستفســار الــى قســم التوزيــع والمطابقــة فــي يونــي ســيتي بأســرع
فرصــة ممكنــة  ،وذلــك بارســال ايميــل علــى . info.mena@unicity.com

ض -المنظمــات األعضــاء فــي يونــي ســيتي ،و االجتماعــات ،والرســوم العامــة ،ورســوم
التدريب
ال يجــوز للعضــو ان يفــرض رســما للربــح بشــأن أي مــادة عامــة ،او نشــرة أخباريــة ،او خدمــات ،أو ورشــة تدريــب ،أو مطبوعــات عــن يونــي ســيتي،
وفرصهــا التجاريــة ومنتجاتهــا ،ومــواد التســويق ،والخدمــات ،أو التدريــب علــى منتجــات و مــواد يونــي ســيتي التســويقية .ال يجــوز أي عضــو
أن يفــرض رســم العضويــة علــى عضــو آخــر مــن أعضــاء يونــي ســيتي ،مــن أجــل إتاحــة الفرصــة لــه للمشــاركة فــي أي برنامــج او منظمــة
أخــرى .ال يجــوز للعضــو ان يعــرض دفــع ،او أن يكــون يدفــع فعليــا ،المكافئــات أو الحســومات أو التعويضــات ألعضــاء آخريــن فــي يونــي
ســيتي مــن أجــل شــراء المنتجــات او غيــر المنتجــات ،او الفــرص ،أو أي مــواد أخــرى .كذلــك ،ال يجــوز للعضــو أن يمنــع أو يوقــف أي عضــو عــن
حضــور فعاليــة ترعاهــا يونــي ســيتي.

ط -اإلدراج في دليل الهاتف
يجــوز اإلعــان فــي دليــل الهاتــف فقــط للعضــو الــذي يكــون قــد وصــل إلــى درجــة مديــر إداري او أعلــى .و يجــوز لهــذا المديــر اإلداري اإلعــان
فــي الصفحــات الصفــراء فــي التصنيفــات التاليــة  -1 :الصحــة ،األعشــاب ،الرشــاقة ،او التغذيــة  )2العنايــة بالجلــد او مســتضرات التجميــل .و
ينبغــي أن ينــص فــي أي مــن قوائــم المطبوعــات الهاتفيــة علــى عبــارة “ شــريك مســتقل ليونــي ســيتي “ أو “ عضــو مســتقل مــن أعضــاء
يونــي ســيتي “ أو “صاحــب أعمــال مســتقل ليونــي ســيتي “ أو “ صاحــب امتيــازات فــي يونــي ســيتي” أو “ صاحــب أعمــال تجاريــة خاصــة فــي
يونــي ســيتي” متبوعــا بإســم العضــو وعنوانــه وهاتفــه .ال يجــوز للعضــو ان يعــرض اإلعالنــات التــي تســتخدم أســماء يونــي ســيتي او صورهــا
او أســماء المنتجــات فــي دليــل الهاتــف.

ظ -هواتف اإلتصال المجانية
علــى العضــو الــذي يضــع هاتــف اتصــال مجانــي أن ال يســتخدم أســماء وشــعارات وأســماء منتجــات يونــي ســيتي فــي تلــك القوائــم  ،إال أن
مــن الجائــز ان يــدرج الرقــم بإعتبــاره “ شــريكا مســتقال ليونــي ســيتي “ (مــع اســم العضــو)  ،أو “ عضــو مســتقل مــن أعضــاء يونــي ســيتي “
( مــع اســم العضــو)  ،أو “صاحــب أعمــال مســتقل فــي يونــي ســيتي “ ( مــع اســم العضــو)  ،أو “صاحــب إمتيــاز مســتقل فــي يونــي ســيتي “ (
مــع اســم العضــو)  ،أو صاحــب أعمــال تجاريــة خاصــة فــي يونــي ســيتي” ( مــع اســم العضــو).

ع -األرقام الهاتفية ذات األجرة اإلضافية
يوافــق العضــو علــى عــدم إســتخدام األرقــام التــي تبــدأ ب ، 900أو األرقــام ذات األجــرة اإلضاقيــة ،أو أرقــام أخــرى مماثلــة بهــدف تســويق فــرص
او منتجــات يونــي ســيتي.
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غ -الرد على الهاتف وتسجيل الرسائل
ال يجــوز للعضــو أن يــرد علــى الهاتــف بــأي طريقــة توحــي للمتصــل أنــه قــد وصــل إلــى الشــركة أو إلــى أي مكتــب مــن مكاتــب يونــي ســيتي.
وعلــى وجــه الخصــوص ،ال يجــوز للعضــو أن يجيــب علــى الهاتــف قائــا ”:يونــي ســيتي”  ،ولكــن يجــب فقــط أن يشــير الــى وضعــه كعضــو
مســتقل ليونــي ســيتي .أجهــزة الــرد اآللــي والبريــد الصوتــي يجــب أن تلتــزم بهــذه السياســة أيضــا .

ف -اجهزة اإلتصال األتوماتيكية
يوافق العضو على أن ال يستخدم أي جهاز اتصال خارجي آلي لترويج او بيع منتجات وفرص يوني سيتي.

ق -منشورات وأدبيات الشركة المعدلة
ســيعمل األعضــاء ويونــي ســيتي معــا علــى إبــاغ مؤسســاتهم عــن معلومــات يونــي ســيتي الجديــدة .و بهــذا ،ســوف تحــل سياســات يوني
ســيتي الجديــدة واالســتمارات والمنشــورات محــل القديمــة .و يجــب علــى العضــو ان يتلــف األدبيــات والمنشــورات غيــر الصالحــة كافــة .و لــن
تقــوم يونــي ســيتي بالدفــع للعضــو عــن اي مــواد منتهيــة الصالحيــة تظــل فــي حــوزة العضــو.

ك -إعادة التغليف
يوافــق العضــو أن ال يغيــر ،أو يعيــد تغليــف ،أو يبيــع نمــاذج غيــر مرخصــة  ،او يغيــر أي منتــج ،او بيــع مثــل هــذا المنتــج تحــت أي مســمى آخــر،
او يضــع عليــه أي عالمــة أخــرى غيــر مــا هــو مصــرح بــه مــن قبــل يونــي ســيتي.

ل -عروض مؤسسات التجزئة
ال يجــوز للعضــو ان يســوق المنتجــات مــن خــال محــال بيــع تجزئــة .و يعــرف محــل التجزئــة علــى أنــه أي مؤسســة تبيــع منتجــات إســتهالكية
للجمهــور دون موعــد مســبق كمــا هــو حاصــل فــي دكاكيــن التجزئــة.

م -عروض مؤسسات الخدمة
يجــوز للعضــو الــذي يملــك شــركة ذات عالقــة بالخدمــات أو لمــن يعمــل موظفــا فيهــا  ،بعــد حصولــه علــى الموافقــة مــن يونــي ســيتي ،أن
يقــدم المنتجــات والخدمــات لعمــاء يونــي ســيتي مــن خــال مؤسســته طالمــا كان ذلــك العضــو يقــدم دعمــا مالئمــا للعمــاء .وعلــى العضــو
الــذي يرغــب فــي أن يعــرض المنتجــات فــي مؤسســة ذات عالقــة بالخدمــات ،ان يحصــل علــى موافقــة خطيــة مــن قســم التوزيــع والمطابقــة
فــي يونــي ســيتي  .و تعــرف المؤسســة ذات العالقــة بالخدمــات ،علــى أنهــا الموسســة التــي تتلقــى إيراداتهــا أساســا ،مــن خــال تقديــم
خدمــات شــخصية و ليــس مــن بيــع المنتجــات .وتشــمل هــذه المؤسســات مكاتــب األطبــاء ،وأطبــاء األســنان ،والمعالجيــن اليدوييــن ،وبقيــة
المهنييــن فــي مجــال الصحــة ،واألنديــة الصحيــة ،والصــاالت الرياضيــة ،ومحــات الحالقــة ،وصالونــات التجميــل ،و وصالونــات العنايــة باألظافــر،
وخدمــات اإلستشــارة ،ومحــات تســمير البشــرة ،واألعمــال األخــرى التــي يكــون فيهــا اســتخدام العمــاء لخدمــات المؤسســة ،يتــم ادارتــه
و التحكــم فيــه بالعضويــة أو المواعيــد .وفــي مثــل هــذه المؤسســات ،ال يجــوز عــرض المنتجــات او الالفتــات فــي البهــو العــام ،او خــارج
المكتــب او البنايــة بحيــث تكــون فيــه هــذه المنتجــات او المــواد باديــة للعيــان.

ن -المعارض والفعاليات الخاصة
يوافــق العضــو علــى ان ال يعــرض او يعلــن عــن المنتجــات فــي اجتماعــات التبــادل ،أو اســواق الســلع المســتعملة ،او مبيعــات الكراجــات ،او أي
فعاليــة مماثلــة .و لكــن يجــوز للعضــو أن يعــرض تلــك المنتجــات فــي كشــك خــاص فــي المعــارض الســنوية فــي الدولــة المعنيــة ،والمعــارض
التجاريــة ،ولكــن ال يجــوز لــه ان يعــرض او يقــدم للبيــع منتجــات منافســة او منتجــات مــن أي شــركة للبيــع المباشــر.
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مكافآت ورسوم األعضاء
أ -مكافآت ورسوم األعضاء
يجــوز للعضــو أن يتأهــل للحصــول علــى الجوائــز وفقــا لخطــة المكافــآت وبرامــج أو عــروض ترويجــات يونــي ســيتي األخــرى .و قــد تــم توضيــح
خطــة المكافــآت بصــورة أكبــر فــي كتيــب ( مكاســب إمتيــازات يونــي ســيتي ) .وتوضــح السياســات التاليــة ،اإلرشــادات المتعلقــة بالحصــول
علــى الجوائــز ضمــن شــركة يونــي ســيتي ،والرســوم المحتســبة علــى األعضــاء جــراء ذلــك.

ب -إحراز الرتب
يكــون العضــو مســؤوال بالكامــل عــن تلبيــة متطلبــات العضــو الشــهرية ،و هــي  -1 :متطلبــات تتعلــق بحجــم النقــاط الشــخصية  -2الرتبــة
 -3أي مؤهــات أو متطلبــات تفرضهــا برامــج معينــة .إن شــركة يونــي ســيتي غيــر ملزمــة بضمــان أو تأكيــد بــأن العضــو ســوف يلبــي
متطلبــات المؤهــات لخطــة المكافــآت.

ت -ضمانات الكسب
ال ضمــان للعضــو علــى أن يحصــل علــى جائــزة أو مكافــأة معينــة ،او أن يكســب دخــا ،او يحــرز مســتوى أكيــدا مــن الربــح او النجــاح مــن
خــال شــركة يونــي ســيتي .إن ربحيــة ونجــاح العضــو يتأتــي فقــط مــن خــال مبيعــات العمــاء الناجحــة ،واســتخدامه واســتهالكه للمنتجــات
والمبيعــات ،و كذلــك بالنســبة لألعضــاء اآلخريــن التابعيــن لــه فــي المســتوى األدنــى .و تقــوم يونــي ســيتي بتشــجيع األعضــاء علــى ان
يواصلــوا دون كلــل  ،توظيــف و تدريــب و دعــم و بنــاء منظمــات مبيعــات األعضــاء الخاصــة بهــم ،و بالتالــي زيــادة و تحقيــق فــرص نجاحهــم .

ث -المكافأة األدنى
مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك مــن قبــل يونــي ســيتي ،وبهــدف تقليــل تكاليــف المناولــة واإلجــراءات المختلفــة ،فــإن يونــي ســيتي لــن تقــوم
بدفــع مكافــأة تقــل قيمتهــا عــن خمســة عشــر دوالر ( .)15$وإذا مــا حــدث أن تأهــل العضــو للحصــول علــى مكافــأة أقــل خمســة عشــر دوالر
( ،)15$فســوف تقــوم يونــي ســيتي بإيــداع نفــس الحجــم المعــادل لذلــك مــن النقــاط الشــخصية فــي حســاب العضــو.

ج -رسم العمليات اإلجرائية
ســوف يتــم اقتطــاع رســوم مناســبة مــن مكافــأة العضــو الشــهرية ،لتغطيــة تكاليــف اإلجــراءات التــي تتــم بواســطة الحاســب اآللــي،
وخدمــات العمــاء األخــرى.

ح -دفع المكافآت
ســيتم إصــدار المكافــآت او إيداعهــا مباشــرة شــهريا ،فــي أو قبــل اليــوم العشــرين مــن الشــهر الــذي يلــي الشــهر الــذي منحــت فيــه
المكافــأة .ومــع ذلــك ،إذا وقــع اليــوم العشــرون فــي يــوم عطلــة نهايــة األســبوع او خــال أي عطلــة أخــرى ،فــإن المكافــأة ســوف ترســل فــي
أي أول يــوم عمــل بعــد ذلــك اليــوم .و مــن دون اإلخــال بحقــوق يونــي ســيتي إلنهــاء العضويــة ،فــإن المكافــأة يمكــن تعليقهــا اذا قــام
العضــو بمخالفــة أي حكــم او شــرط فــي العقــد.
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خ -خصم المكافآت
يوافــق العضــو علــى أنــه يجــوز ليونــي ســيتي أن تســجل علــى حســابه ،أو أن تقــوم بالحجزعلــى المكافــأة أو المكافــآت الخاصــة بــه ،لقــاء أي
مبلــغ يكــون مطالبــا بــه مــن قبــل يونــي ســيتي .

د -استبدال المكافآت
عنــد الطلــب فــي حينــه ،ســوف تصــدر يونــي ســتي شــيكا بديــا عــن مكافــأة لــم يتــم دفعهــا بصــورة مالئمــة ،كأن يكــون الشــيك قــد ضــاع
أو ســرق .ومــع ذلــك ،إذا تــم اســترداد أو صــرف أي شــيك عــن مكافــأة ،فــإن يونــي ســيتي لــن تعيــد إصــدار شــيك مكافــأة آخــر ،وســيتم فــرض
رســم خدمــة بنســبة  %10مــن قيمــة الشــيك ،شــرط أن ال يتجــاوز ذلــك مبلــغ ثالثــون دوالر امريكــي ( .)30.00$و لــن يتــم النظــر فــي اإلســتبدال
و طلبــات ايقــاف الدفــع ،إال بعــد عشــرة أيــام عمــل مــن إصــدار شــيك المكافــأة.

ذ -المكافآت المرجعة او غير المستلمة
تبــذل يونــي ســيتي قصــارى جهدهــا لضمــان اســتالم األعضــاء لمكافآتهــم .ومــع ذلــك ،فعندمــا ال بتــم صــرف شــيك المكافــأة خــال فتــرة
الصــرف و هــي تســعون يومــا (  90يومــا) ،كأن يكــون قــد تــم إرســاله الــى آخــر عنــوان معــروف للعضــو ،إال أنــه أعيــد إلــى يونــي ســيتي بســبب
إنتقــال ذلــك العضــو مــن دون تزويــد الشــركة بعنــوان جديــد ،أو أنــه أعيــد مــن قبــل البنــك ،أو لــم يتــم تقديمــه للصــرف ألســباب أخــرى خــارج
نطــاق تحكــم يونــي ســيتي ،فــإن شــيك المكافــأة ســوف يتــم إلغــاؤه ،و يتــم ايــداع الحجــم المســاوي لقيمتــه مــن النقــاط الشــخصية فــي
حســاب العضويــة ،بعــد تســعين يومــا ( 90يومــا ) مــن تاريــخ إصــداره .و يخضــع الرصيــد الدائــن لرســم تشــغيل شــهري.

ر -عدم استقرار األسواق األجنبية
تعتمــد المقــدرة علــى جعــل ســداد المكافــآت موافقــا للرعايــة الدوليــة كنتيجــة لبيــع المنتجــات فــي بلــدان خــارج الدولــة المقيــم بهــا،
علــى عــدد مــن العوامــل خــارج نطــاق تحكــم يونــي ســيتي .وبنــاء علــى إختيــار يونــي ســيتي المطلــق ،يجــوز لهــا أن تقــرر بــأن ســوقا
أجنبيــة مــا ،قــد تفتقــد الجــدوى الكافيــة بنــاء علــى واحــد او اكثــر مــن عــدة عوامــل ،ويشــمل ذلــك مــن دون حصــر ،مايلــي -1 :األوضــاع فــي
الدولــة األجنبيــة التــي تقيــد او تمنــع جمــع او اعــادة توطيــن األمــوال الــى مؤسســة يونــي ســيتي الدوليــة -2 .البيــع غيــر الكافــي فــي الدولــة
األجنبيــة للمحافظــة علــى صافــي الربــح فيهــا -3 .الحــروب او الظــروف الشــبيهة بالحــرب و /أو الكــوارث الطبيعيــة .ونتيجــة لذلــك وعنــد
تحديــد إنعــدام الجــدوى فــي الســوق األجنبــي ،فــإن يونــي ســيتي قــد تتوقــف عــن ،او تقيــد  ،او تؤخــر ،أو تكيــف عمليــة دفــع المكافئــة
الشــهرية وفقــا لبرنــاج الســفير فــي ذلــك البلــد األجنبــي .إن ســداد المكافــأة علــى أســاس حجــم النقــاط الشــخصية الناشــىء عــن التعامــل
فــي االســواق األجنبيــة ،قــد يخضــع ايضــا لرســوم مترافقــة مــع الضريبــة الدوليــة و/أو التكاليــف المصرفيــة المرتبطــة بهــذا الســداد.

ز -رسوم الخدمة
علــى الرغــم مــن أن يونــي ســيتي تقــدم معظــم خدمــات األعضــاء إلــى األعضــاء مجانــا ،إال إنــه مــن وقــت آلخــر ،ســوف يطلــب العضــو او يحتــاج
إلــى خدمــات غيــر إعتياديــة تتطلــب وقتــا وتكاليــف إضافيــة للبحــث والحــل .و فــي هــذه الحــال  ،فــإن يونــي ســيتي ســوف تقــوم بفــرض رســم
قــدره خمســون دوالر امريكــي ()50.00$عــن كل ســاعة ،علــى أســاس تحديــد ســاعة واحــدة ،كحــد أدنــى ،لــكل مســألة.
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إنهاء العضوية
أ -اإلنهاء اإلختياري
باإلضافــة الــى الحقــوق األخــرى لإلنهــاء المتعلقــة بطبيعــة العضويــة ،يجــوز للعضــو ان ينهــي فــي أي وقــت عضويتــه فــي يونــي ســيتي،
إختياريــا .والعضــو الــذي ينهــي عضويتــه إختياريــا ،يفقــد جميــع الحقــوق فــي أي مصالــح قانونيــة ومزايــا تتعلــق بالعضويــة وبــأي قائمــة مــن
قوائــم يونــي ســيتي ،ومزايــا العضويــة ،و رتبــة العضــو  .والعضــو الــذي ينهــي عضويتــه إختياريــا ،ال يجــوز لــه ان يتقــدم بطلــب عضويــة
جديــدة ،أوبطلــب اإلحتفــاظ بحصــص تــدر فوائــد فــي أي عضويــة قائمــة ،و ذلــك لمــدة ســتة أشــهر ( 6أشــهر) بعــد أن تكــون يونــي ســيتي
قــد أنجــزت إجــراءات فســخ العضويــة .و يجــوز للعضــو أن ينهــي عضويتــه إختياريــا كمــا يلــي :
)1

تقديــم رســالة تتضمــن رغبتــه اإلختياريــة بإنهــاء العضويــة إلــى يونــي ســيتي ،موقعــة مــن قبــل جميــع األعضــاء فــي تلــك
العضويــة  ،مــع تدويــن أســمائهم و أرقــام هوياتهــم ،أو

 )2إخفاق العضو في تجديد اتفاقية العضوية لفترة سنوية أخرى ( أنظر القسم ( 3ث).

ب -اإلنهاء الجبري
يجــوز ليونــي ســيتي إنهــاء عضويــة العضــو مــع تبيــان األســباب .ويقــر العضــو علــى أن يونــي ســيتي لهــا الحــق فــي إتخــاذ أي إجــراء ســريع
وحــازم فــي تقييــد او إنهــاء عضويتــه فــي حالــة مخالفــة العقــد ،فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت
أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي  ،و/أو أي لوائــح تتعلــق بأعمــال يونــي ســيتي .وتحتفــظ يونــي ســيتي بحقهــا فــي متابعــة إتخــاذ أي ســبيل
قانونــي لمثــل هــذه المخالفــات ،وكذلــك إســتعادة أي نفقــات مــن العضــو قــد تنشــأ عــن إرتكابــه لمثــل هــذه المخالفــة ،بمــا فــي ذلــك رســوم
المحكمــة والمحامــي.

ت -اإلجراءات التأديبية
قــد يــؤدي عــدم اإللتــزام بالعقــد إلــى إتخــاذ إجــراءات تأديبيــة مالئمــة بحــق العضــو .وبعــد إكتمــال إتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات ،يجــوز ليونــي
ســيتي أن تعلــن عــن تفاصيلهــا .و قــد تقتضــي الخروقــات المتعلقــة بسياســات يونــي ســيتي ،أيــا  /أو جميــع اإلجــراءات التأديبيــة التاليــة:
)1

إنــذار غيــر رســمي  :يجــوز إبــاغ العضــو شــخصيا او مــن خــال وســائل اإلعــام الجماهيريــة ،أو شــفهيا أو كتابيــا بــأن بعــض
التصرفــات تعتبــر مخالفــة للعقــد.

 )2اإلنــذار الرســمي  :يجــوز إرســال إنــذار رســمي مكتــوب للعضــو مذكــور فيــه بــأن عــدم توقفــه عــن المخالفــة قــد يــؤدي إلتخــاذ إجــراءات
تأديبيــة إضافيــة.
 )3فتــرة التجربــة  :قــد يبلــغ العضــو كتابيــا بأنــه قــد تــم وضعــه فــي فتــرة تجربــة لمخالفتــه العقــد .و قــد يختلــف طــول وظــروف مــدة
التجربــة بنــاء علــى إختيــار يونــي ســيتي المطلــق .و يجــوز للعضــو الــذي تــم وضعــه فــي فتــرة التجربــة ،ان يســتأنف توقيــع هــذه
العقوبــة عليــه بإســتخدام إجــراءات إســتئناف التوقيفــات المذكــورة أدنــاه.
 )4التوقيــف  :التوقيــف هــو الســحب المؤقــت لحــق ممارســة العضويــة  .وقــد يســتمر التوقيــف لفتــرة أيــام او شــهور ،بنــاء علــى كل
حالــة .و فــي حالــة التوقيــف ،ســيتم إرســال رســالة بهــذا الصــدد الــى العضــو ،فــي حينــه .وقــد تتضمــن رســالة التوقيــف  ،قائمــة
اجــراءات يجــب ان يلتــزم بهــا العضــو حتــى يتــاح ليونــي ســيتي إلغــاء هــذا التوقيــف .وهــذه اإلجــراءات قــد تتضمــن أيــا ممــا يلــي:
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أ -التوقف الفوري عن إرتكاب جميع المخالفات
ب -تقديم بيان كتابي الى يوني سيتي إعترافا بارتكاب المخالفات
ت -دفع أي ضرر نتج عن إرتكاب هذه المخالفات ،و
ث -اإلجراءات األخرى التي قد تطلبها يوني سيتي.
 )5اإلنهــاء  :يجــوز إنهــاء عضويــة العضــو الــذي يخفــق فــي اإلســتجابة إلــى رســالة التوقيــف ،او أي طلبــات أخــرى تقــدم مــن قبــل
يونــي ســيتي .و يجــوز للعضــو ان يســتأنف إجــراء التوقيــف مــن خــال اإلســتجابة خطيــا خــال المــدة المحــدة المذكــورة فــي رســالة
التوقيــف  .ال يحــق لألعضــاء الموقوفيــن أن  :يســتلموا مكافــآت يونــي ســيتي ،المكتســبة او غيرهــا ،أوالمشــاركة فــي أي فعالية أو
برامــج ليونــي ســيتي  ،أو شــراء المنتجــات .ســيتم مصــادرة مكافــآت العضــو الموقــوف مــن قبــل يونــي ســيتي .وحيــث أن األعضاء
الموقوفيــن ال يجــوز لهــم طلــب المنتجــات  ،فإنهــم قــد ال يتأهلــون للمكافــآت خــال فتــرة التوقيــف .يجــوز ليونــي ســيتي  ،حســب
إختيارهــا المطلــق ،ان تؤهــل عضويــة مــا خــال فتــرة التوقيــف ،و تحتفــظ لديهــا بــكل المكافــآت المكتســبة.

ث -اإلشعار عن إنهاء العضوية المسبب
عنــد إتخــاذ قــرار إلنهــاء عضويــة عضــو مــا لســبب ،ســوف ترســل يونــي ســيتي إشــعارا الــى العضــو المفصــول علــى آخــر عنــوان لــه فــي
الملــف .وعنــد إســتالم اإلشــعار مــن يونــي ســيتي ،يتوقــف العضــو فــورا عــن ممارســة جميــع نشــاطات العضويــة .و يعتبــر اإلشــعار قــد تــم
إســتالمه عندمــا يتــم توصيلــه ،شــرط أن ال يتجــاوز ذلــك عشــرة أيــام مــن تاريــخ إرســاله.

ج -إستئناف قرار إنهاء العضوية
يجــوز للعضــو الــذي أنهيــت عضويتــه اجباريــا أن يســتأنف قــرار اإلنهــاء عــن طريــق تقديــم توضيــح كتابــي يتضمــن أي ظــروف مخففــة .و
يجــب علــى العضــو ان يســلم اإلســتئناف المكتــوب خــال المــدة المحــددة فــي رســالة اإلنهــاء  ،بحيــث ال يتجــاوز خمســة عشــر يومــا (  15يومــا )
مــن إســتالم إشــعار اإلنهــاء .ســوف تقــوم يونــي ســيتي بمراجعــة اإلســتئناف المقــدم فــي الوقــت المحــدد وإشــعار العضــو بقرارهــا فــي هــذا
الشــأن .وفــي حالــة عــدم إســتالم اإلســتئناف خــال المــدة المحــددة  ،ســيكون اإلنهــاء نهائيــا.

ح -نتيجة إنهاء العضوية
فــي حالــة إنهــاء العضويــة باإلنهــاء االختيــاري للعضــو او اإلنهــاء اإلجبــاري مــن يونــي ســيتي ،فــإن رخصــة ذلــك العضــو وحقوقــه ومزايــاه
ســيتم إلغاؤهــا ،وبالتالــي ال يحــق للعضــو ان يمــارس نشــاطات العضويــة أو يرعــى أعضــاء محتمليــن آخريــن ليونــي ســيتي ،و ال ان يمثــل
نفســه كمتعاقــد مســتقل أو عضــو فــي يونــي ســيتي .إضافــة لذلــك ،يفقــد األعضــاء الذيــن أنهيــت عضويتهــم جميــع الحقــوق المتعلقــة
باألعضــاء التابعيــن لهــم فــي المســتوى األدنــى ،وال يحــق لــه ان يســتلم مــن يونــي ســيتي أي مكافــآت ،ســواء كانــت مســتحقة او غيرهــا.
كمــا ال يســتحق العضــو المطالبــة بالتعويــض بشــأن خســارة حقــوق قاعــدة العمــاء أو أي اســتثمار قــام بــه .و يفقــد العضــو كذلــك أي حقــوق
بشــأن قائمــة يونــي ســيتي .علــى العضــو الــذي أنهيــت عضويتــه أن يعيــد فــورا إلــى يونــي ســيتي جميــع قوائــم يونــي ســيتي ،وجميــع
الوثائــق األخــرى ،والمــواد التــي قدمــت لــه لممارســة نشــاطات العضويــة .إن العضويــة المنهيــة هــي ملــك ليونــي ســيتي وقــد تبقــى فــي
سلســلة العضويــة الحاليــة وتتــم إدارتهــا والمحافظــة عليهــا و بيعهــا مــن قبــل يونــي ســيتي حســب إختيارهاالمطلــق .ال يجــوز للعضــو
الــذي تــم فصلــه فصــا مســببا ،أن يتقــدم بطلــب عضويــة يونــي ســيتي خــال ثمانيــة عشرشــهرا (  18شــهرا ) عقــب اإلنهــاء .وإذا كان
العضــو المفصــول فصــا مســببا ،فــي منصــب الياقوتــة الزرقــاء الرئاســية أو أعلــى مــن ذلــك  ،فــإن عليــه أن يقــر حينئــذ بــأن ال ينافــس فــي
أي قنــاة مــن قنــوات التوزيــع للبيــع المباشــر ،فــي أي ســوق تــم فيــه افتتــاح فــرع رســمي ليونــي ســيتي فيــه ،وذلــك لمــدة ســتة أشــهر (
 6أشــهر) بعــد إنهــاء عضويتــه .و يظــل النــص الــذي يصــف الرعايــة المتقاطعــة مــع رعايــة أخــرى ،كمــا هــو فــي الجــزء  3ج ،قابــا للتطبيــق
بعــد إنتهــاء العقــد.

خ -استعادة شراء المنتج
يجــوز للعضــو الــذي أنهــى عضويتــه اختياريــا ان يعيــد مــع رســالة اإلنهــاء الخاصــة بــه ،كل المخــزون الموجــود فــي عهدتــه مــن المنتجــات
“القابلــة للتســويق فــي حينــه” بحيــث ال تكــون مثقلــة بالديــون ،و يمكــن إعــادة اســتخدامها ،و لــم يفتــح غالفهــا ،ويمكــن اعــادة بيعهــا.
ســوف تقــوم يونــي ســيتي بإعــادة  %90مــن صافــي التكلفــة الــى العضــو ،ناقصــا قيمــة أي مكافــأة يكــون قــد اســتلمها العضــو لشــراء تلــك
الســلع .كمــا ســتقوم يونــي ســيتي أيضــا بإعــادة شــراء أي مــواد مبيعــات إلزاميــة يتــم إعادتهــا إليهــا ،شــريطة أن تكــون مدفوعــة أجــرة
الشــحن مســبقا ،وفــي حالــة جيــدة إلعــادة اســتخدامها و بيعهــا ،وذلــك بنســبة  %100مــن التكلفــة .لــن تقــوم يونــي ســيتي بإعــادة أي مبالــغ
دفعــت ثمنــا لمنتجــات صــدرت شــهادات ببيعهــا فــي الســابق لقاعــدة  .%70لــن تكــون العضويــة المنهيــة بســبب ،جديــرة إلســتعادة شــراء
المنتــج بنســبة  ،%90و بنســبة  %100لمــواد المبيعــات.
.1
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المعقــول لهــا ،و إنتهــاء صالحيتهــا الزمنيــة .كمــا أن هــذه المنتجــات لــن تعتبــر “ قابلــة للتســويق فــي حينــه “ إذا أفصحــت يونــي
ســيتي بوضــوح إلــى األعضــاء ،قبــل عمليــة الشــراء ،بــأن هــذه المنتجــات موســمية ،أو توقــف انتاجهــا ،أو أنهــا منتجــات ألغــراض
الترويــج ،و ليــس البيــع .
 .2إذا تــم دفــع المكافــآت للرتــب العليــا التــي يتبــع لهــا العضــو المنتهيــة عضويتــه ،علــى أســاس حجــم النقــاط الشــخصية التــي
تمثلهــا المنتجــات المعــادة ،فــإن هــذه المكافــآت ســوف يتــم خصمهــا مــن حســابات المســتفيدين فــي تلــك الرتــب العليــا .وعلــى
الرغــم مــن أن بعــض المتطلبــات قــد تتفــاوت حســب القانــون فــي بعــض االختصاصــات القانونيــة ،إال أن علــى األعضــاء الراغبيــن
فــي اســترجاع األمــوال ،اتبــاع مايلــي:
أ.

اإلتصال بقسم خدمات العمالء في يوني سيتي وطلب إستمارة و /أو تخويل اعادة بضاعة.

ب .طلــب اســترجاع النقــود خطيــا مــن يونــي ســيتي .و يجــب ان ترفــق هــذه الوثيقــة بنســخ مــن فواتيــر المنتجــات األصليــة
وطلــب إســتمارة و /أو تخويــل اعــادة بضاعــة ،و
ت .إعادة رزم المنتجات مع كتابة رقم استمارة التخويل إلعادة بضاعة ،بصورة واضحة قرب عنوان المرسل خارج الرزمة.
يجــب دفــع تكاليــف الشــحن إلعــادة المنتــج مــن قبــل العضــو .و يكــون العضــو مســؤوال عــن أي ضــرر او خســارة أثنــاء الشــحن .ســيتم رفــض
البضائــع التــي تضــررت فــي الطريــق و أصبحــت بالتالــي ،غيــر صالحــة للتســويق .وبعــد مراجعــة أوراق العمــل المقدمــة والعناصــر المعــادة
كافــة ،ســوف تعيــد يونــي ســيتي للعضــو الــذي انهيــت عضويتــه ،المــال بنفــس الطريقــة التــي دفــع بهــا عنــد تقديــم طلــب الشــراء فــي
األصــل .

د -القانون الساري واإلختصاص القانوني
يخضــع هــذا العقــد للقوانيــن فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي،
حيــث تنطبــق هــذه القوانيــن علــى العقــود التــي تــم إبرامهــا وتنفــذ بالكامــل فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت
أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي .تقــر يونــي ســيتي والعضــو كالهمــا ،بصــورة غيــر قابلــة للنقــض أو الــرد ،علــى االختصــاص
القانونــي لمحاكــم الدولــة المذكــورة بشــأن أي دعــوى أو إجــراءات تنشــأ نتيجــة للعقــد او تتعلــق بــه .ســيكون مــكان التقاضــي فــي المحاكم
الكائنــة فــي الدولــة المذكــورة بصــورة حصريــة .و فــي حالــة النــزاع ،فــإن الطــرف المحكــوم لــه فــي الدعــوى سيســتعيد رســوم المحامــاة
وتكاليــف الســفر والســكن المعقولــة ،مــن قبــل الطــرف اآلخــر.

ذ -القوة القاهرة
لــن يكــون أي طــرف مــن اطــراف العقــد مســؤوال امــام الطــرف اآلخــر فــي حالــة إخفاقــه او تأخــره فــي أداء أي التزامــات بموجــب هــذ العقــد،
عندمــا يكــون هــذا اإلخفــاق او التأخــر حاصــا بمشــيئة اهلل ،او أي ســبب خــارج عــن إرداة هــذا الطــرف أو ذاك ،ويشــمل ذلــك مــن دون حصــر،
اإلجــراءات الحكوميــة ،و أعمــال الشــغب ،الحــروب ،وإنقطــاع المواصــات ،واإلضرابــات او المشــاكل العماليــة األخــرى ،أو نقــص العمالــة ،او
الحرائــق ،او العواصــف ،او الفيضانــات ،او الــزالزل ( وكل منهــا تعتبــر قــوة قاهــرة) .و ســيتم فــي ظــل ظــروف القــوة القاهــرة هــذه ،تعليــق
تنفيــذ اإللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا العقــد ،علــى أن تعــود للســريان فــور انتهــاء هــذه الظــروف ،حيــث ســيقوم الطرفــان ببــذل
أقصــى جهودهمــا التجاريــة المعقولــة لتقليــل عقابيــل القــوة القاهــرة.

ر-

تقييد المسؤولية

يجــوز للعضــو ،عنــد تقديمــه أي مطالبــة ضــد يونــي ســيتي و /أو مســؤوليها او موظفيهــا ووكالئهــا ،ان يفعــل ذلــك فقــط بالصفــة
الشــخصية للفــرد وليــس كمدعــي ،او عضــو فئــة ،فــي أي فئــة مزعومــة ،او عبــر وكيــل دعــوى قضائيــة .وبغــض النظــر عــن شــكل تلــك
المطالبــات ،ســواء كانــت بشــأن المســؤولية التقصيريــة او كانــت تعاقديــة او غيرهــا ،فــإن يونــي ســيتي ومســؤوليها وموظفيهــا ووكالئها
لــن يكونــوا مســؤولين أمــام العضــو عــن أي أضــرار تزيــد فــي قيمتهــا عــن ســتة أضعــاف العمــوالت الشــهرية بنــاء علــى معــدل عمولــة
ذلــك العضــو خــال األشــهر اإلثنــي عشــر الماضيــة .وبهــذا اإلســتثناء الوحيــد للنــص الســابق ،فــإن يونــي ســيتي ومســؤوليها وموظفيهــا
ووكالئهــا لــن يكونــوا مســئولين عــن أيــة أضــرار ناتجــة او حادثــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو خاصــة او مشــروطة أو أضــرار عقابيــة أيــا
كانــت والتــي تشــمل دون حصــر ،األربــاح المفقــودة والخســائر الماليــة األخــرى .و يتنــازل كال الطرفيــن فــي هــذا العقــد عــن حقوقهمــا فــي
أي تعويــض قانونــي عــن األداء المحــدد ألي حكــم مــن احــكام هــذا العقــد .و ال يجــوز توجيــه أو اتخــاذ أي إجــراء قانونــي مــن أي طــرف مــن
الطرفيــن بشــأن هــذا العقــد ،بعــد مــرور عــام علــى وقــوع الحادثــة التــي كانــت ســببا لهــذا اإلجــراء.
يعتبر هذا الملحق (أ) جزء ال يتجزأ من سياسات وإجراءات يوني سيتي ويضاف إليها.
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المحلق (أ)

يعتبر هذا الملحق (أ) جزء ال يتجزأ من سياسات
وإجراءات يوني سيتي ويضاف إليها.
إتفاقية العضوية
الشروط واألحكام
.1

أبلــغ مــن العمــر واحــد وعشــرون ســنة (  21ســنة ) أو اكبــر مــن ذلــك  ،و أنــا مؤهــل قانونيــا إلبــرام العقــود .وأقــر فــي هــذا الطلــب
وأتعهــد بأننــي مؤهــل قانونيــا إلبــرام العقــود .إضافــة إلــى ذلــك  ،أشــهد بأنــي لســت مفلســا و لــذا فأنــا مؤهــل قانونيــا للدخــول
فــي تعاقــد مــع طــرف آخــر .

 .2عنــد قبــول هــذه اإلتفاقيــة للعضويــة مــن قبــل يونــي ســيتي انترناشــيونال كوربوريشــن (“يوني ســيتي”)  ،ســوف أعتبــر متعاقدا
مســتقال وعضــوا مرخصــا لــه ( ســيطلق عليــه فيمــا بعــد مســمى “ عضــو”) فــي يونــي ســيتي  ،وهــو الوضــع الــذي يمنحنــي
الحــق لبيــع منتجــات يونــي ســيتي (“المنتجــات”) وفقــا لخطــة المكافــآت فــي يونــي ســيتي (“ خطــة المكافــآت”) .و تعتبــر هــذه
االتفاقيــة للعضويــة  ،مــا أن تدخــل فــي قاعــدة بيانــات يونــي ســيتي  ،مقبولــة مــن قبلهــا  ،بنــاء علــى إختيارهــا المطلــق ،طالمــا
ليســت هنالــك مخالفــات تتعلــق بهــذا الطلــب واإلجــراءات والسياســات ليونــي ســيتي  .ســيتم قبــول اتفاقيــة العضويــة المرســلة
بالهاتــف مؤقتــا ،إال أن اتفاقيــة العضويــة األصليــة او المرســلة عــن طريــق الفاكــس بهــذا الخصــوص ،يجــب أن يتــم إســتالمها
مــن قبــل يونــي ســيتي خــال عشــرة أيــام ( 10أيــام ) مــن تاريــخ إدراجهــا فــي قاعــدة بيانــات يونــي ســيتي ،حتــى يتــم النظــر فــي
قبولهــا مــن عدمــه .و تعتبــر إتفاقيــات العضويــة التــي تــدرج بصــورة مالئمــة ،مباشــرة علــى الشــبكة ،جاهــزة للنظــر فيهــا .و يجــوز
أن يتــم إلغــاء قبــول يونــي ســيتي إلتفاقيــة العضويــة إذا مــا قــررت يونــي ســيتي بأنــه كانــت هنالــك معلومــات خاطئــة  ،أومخالفــة
إلتفاقيــة العضويــة.
 .3لقــد قــرأت أحــكام و شــروط اتفاقيــة العضويــة ،وخطــة المكافــآت ،ودليــل السياســات واإلجــراءات الخاصــة بأعضــاء يونــي ســيتي
المســتقلين .وأقــر بموجــب هــذا ،أن التــزم وأمتثــل ألحــكام وشــروط أي مــن هــذه الوثائــق بمــا فيهــا المراجعــات والمالحــق
والتعديــات التــي تتــم عليهــا مــن حيــن آلخــر ،كمــا أوافــق ايضــا ،وفقــا لهــذا التعهــد ،علــى أن هــذه الوثائــق جميعــا تشــكل جــزء
ال يتجزأمــن هــذه االتفاقيــة .و يعتبــر هــذا العقــد (“ العقــد “) مكتمــا ،حيــث يشــتمل أيضــا علــى خطــة المكافــآت ،والسياســات
واإلجــراءات .وبإســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذه الوثائــق المشــار إليهــا ،لــن تكــون هنالــك أي وعــود او التزامــات او
تعهــدات او اتفاقيــة مــن أي نــوع ،لهــا صالحيــة ســارية المفعــول ،مــا لــم يتــم ذلــك خطيــا وموقــع عليــه منــي أنــا ومــن قبــل
مســؤول مخــول فــي يونــي ســيتي .وأقرهنــا ،بــأن أي مخالفــات لشــروط وأحــكام هــذه اإلتفاقيــة ،وخطــة المكافــآت ،والسياســات
واإلجــراءات ،أو أي إتفاقيــات أخــرى أو إلتزامــات وقعــت عليهــا مــع يونــي ســيتي ،او مــع الجهــات التابعــة لهــا ،قــد يــؤدي إلــى إنهــاء
منصــب المــوزع المســتقل و /أو يعرضنــي ألي إجــراءات تأديبيــة أخــرى كمــا تــراه يونــي ســيتي مالئمــا .وفــي حالــة عــدم التوافــق
بيــن السياســات واإلجــراءات وأي تعديــات بشــأنها ،أو أي منشــورات مــن يونــي ســيتي ،بمــا فــي ذلــك خطــة التعويضــات ،فــإن
السياســات واإلجــراءات يكــون لهــا الغلبــة .
 .4واتفهــم بــأن التقــدم بطلــب لكــي أكــون عضــوا فــي يونــي ســيتي ،ال يتطلــب شــراء أي منتــج ،إضافــة إلــى ذلــك ،اوافــق علــى أن ال
يكــون لــي ،و ال أن احتفــظ بــأي مصلحــة فــي أكثــر مــن عضويــة مــن دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن قبــل يونــي ســيتي.
“ .5قاعــدة ال  : ”% 70عندمــا أتقــدم بطلــب لشــراء أي منتــج ،فســوف أشــهد بأنــي قــد بعــت أو اســتهلكت مــا ال يقــل عــن ســبعين
فــي المائــة ( )%70مــن جميــع أوامــر الطلبيــات الســابقة ،كحــد أدنــى ،وفقــا لهــذه القاعــدة “قاعــدة ال .”% 70
 .6تكــون األتفاقيــة هــذه ســارية المفعــول لمــدة ســنة واحــدة مــن تاريــخ قبولهــا ،وخاضعــة لتجديــد ســنوي تلقائــي .و لكــن يونــي
ســيتي لــن تكــون ملزمــة بتجديــد األتفاقيــة وأقــر كذلــك ،بــأن األتفاقيــة المذكــورة يمكــن إنهاؤهــا مــن قبــل يونــي ســيتي فــي
حالــة عــدم تجديدهــا ألي ســبب مــن األســباب .وتعتبــر األتفاقيــة وفقــا لهــذا اإلتفــاق ،حــق مرخــص قابــل لإللغــاء ،ويعتبــر الموقــع
الــذي تحتلــه هــذه األتفاقيــة فــي منظمــة يونــي ســيتي للتوزيــع و/أو قاعــد البيانــات ،ملــكا ليونــي ســيتي.
 .7إذا رغبــت فــي إنهــاء إتفاقيــة العضويــة ،ســوف اتقــدم بإشــعار خطــي إلــى يونــي ســيتي يتضمــن رغبتــي فــي اإلنهــاء .ويكــون
إنهــاء عضويتــي اإلختيــاري ســاريا فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه إســتالم اإلشــعار وقبولــه مــن قبــل يونــي ســيتي.
 .8وكعضــو فــي يونــي ســيتي  ،فأنــا متعاقــد مســتقل بهــذه الصفــة  .أنــا لســت موظفــا ،او شــريكا ،او وكيــا ،أو صاحــب إمتيــاز ،او
شــريكا فــي مشــروع ،او ممثــا قانونيــا ليونــي ســيتي .و علــى هــذا األســاس ،لــن اتصــرف بــأي طريقــة توحــي بوضــع مــا غيــر وضــع
العضــو المســتقل .وأوافــق علــى أننــي مســؤول لوحــدي عــن إلتزامــي بــأي أو جميــع القوانيــن واللوائــح المتعلقــة بأعمالــي فــي
أي اختصــاص قانونــي لــه ســلطة علــي ويشــتمل ،دون حصــر ،علــى وجــوب قيامــي بترخيــص أعمالــي وجمــع ودفــع وإســتخدام
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الضريبــة علــى المبيعــات فــي المنتجــات التــي أســتهلكها مــا لــم توافــق يونــي ســيتي أن تجمــع وتدفــع تلــك الضرائــب .ســوف
التــزم بــأي وجميــع القوانيــن فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع
ليونيســتي ولوائحهــا ونظمهــا المنطبقــة علــى أعمالــي وعلــى.
 .9وعلــى الرغــم مــن أن يونــي ســيتي وأي مــن الجهــات التابعــة لهــا قــد تســاعدني فــي معرفــة القوانيــن والقواعــد المطبقــة وأي
متطلبــات أخــرى ،إال أن المســؤولية الوحيــدة لتســيير أعمــال يونــي ســيتي المســتقلة التابعــة لــي وفقــا للقانــون فــي االختصــاص
القانونــي المعنــي ،تقــع علــى عاتقــي أنــا وحــدي .لذلــك ،فأنــا ابــرئ ذمــة يونــي ســيتي وأيــا مــن الجهــات التابعــة لهــا ومســؤوليها
ووكالئهــا وموظفيهــا مــن أي مســؤولية عــن أي مــن أعمالــي وإهمالــي .كمــا اتنــازل أيضــا عــن أي مطالبــات او أســباب دعــاوي،
قــد نلجــأ ،أنــا أو مــن يعمــل لصالحــي أحيانــا ،إلــى التصريــح بهــا بالنظــر إلــى منصبــي أو مســارعملي كعضــو مســتقل او راعــي
عضويــة فــي يونــي ســيتي ،عندمــا تكــون ناتجــة عــن أي عمــل أو إهمــال منــي .وأوافــق أيضــا علــى أن أعــوض يونــي ســيتي وأن
أحمــي مســؤوليها وموظفيهــا وخلفائهــا وأعضائهــا وأي مــن المنظمــات التابعــة لهــا مــن أي مطالبــة او إجــراء او مســئولية
ناتجــة عــن أعمالــي أو إهمالــي أو قبولــي او التزامــي برعايــة او ممارســة أعمالــي المســتقلة التابعــة ليونــي ســيتي.
 .10تتيــح لــي اتفاقيــة العضويــة هــذه  ،توظيــف أعضــاء محتمليــن فــي يونــي ســيتي فــي موطنــي األصلــي .ويجــوز لــي ان أقــوم فقــط
برعايــة األعضــاء فــي الــدول األخــرى وفقــا لشــروط الرعايــة الدوليــة الخاصــة بيونــي ســيتي المذكــورة فــي السياســات واإلجــراءات.
 .11واتفهــم بــأن األعضــاء المعتبريــن فــي موقــف جيــد مــن قبــل يونــي ســيتي ،يجــوز لهــم رعايــة األعضــاء الجــدد .ويجــوز ليونــي
ســيتي ،بنــاء علــى رغبتهــا المطلقــة ،رفــض هــذه اإلتفاقيــة للعضويــة مــن دون اإلفصــاح عــن أي ســبب لذلــك .وفــي حالــة
عــدم قبــول إتفاقيــة العضويــة هــذه أوعــدم تجديدهــا ،فأنــا ابــرئ ذمــة يونــي ســيتي ومســؤوليها ووكالئهــا والمرتبطيــن بهــا
ومستشــاريها وموظفيهــا مــن أي مســؤولية أومطالبــات أوتعويضــات أوأي ســبب مــن أســباب رفــع الدعــاوي.
 .12أتفهــم بأننــي مســؤول عــن تدريــب و دعــم أي عضــو مــن األعضــاء الذيــن أرعــى عضويتهــم و/أو أوظفهــم بموجــب خطــة
المكافــآت .وســوف أبــذل قصــارى جهــدي فــي اإلشــراف ،وإجتــذاب الزبائــن و األعضــاء المحتمليــن ،و التوزيــع ،و/أو تطويــر أعمــال
البيــع مــن أجــل إيصــال منتجــات يونــي ســيتي إلــى المســتهلك النهائــي .كمــا أوافــق علــى ان ادرب بصــورة معقولــة أي عضــو
أقــوم أنــا برعايــة عضويتــه أو أوظفــه فــي أداء هــذه المهــام .وســوف أحافــظ علــى إتصــال مســتمر مــع اإلشــراف علــى منظمــة
عضويــة يونــي ســيتي التــي أنتمــي إليهــا .
 .13أتفهــم وأوافــق علــى أن مكافآتــي مــن يونــي ســيتي  ،تمنــح لــي بموجــب قواعــد خطــة المكافــآت ،وتتكــون مــن حســومات
شــخصية علــى المنتجــات ،وعمــوالت مــن مبيعــات المســتوى االدنــى ،و/أوعــاوات تتعلــق ببيــع منتجــات يونــي ســيتي ،او مزايــا
أخــرى مــن توزيــع المنتجــات إلــى العمــاء .كمــا أوافــق أيضــا علــى أن ســداد كل العمــوالت و/أو أي مزايــا ،مشــروط بإلتزامــي
الصــارم بهــذا العقــد وكذلــك السياســات واإلجــراءات التــي تشــمل أي وثائــق معدلــة تعتمدهــا يونــي ســيتي وتعلــن عنهــا فــي
المســتقبل.
 .14أوافــق علــى أنــه ال يجــوز لــي تغييــر ،أوإعــادة تغليــف ،أوإعــادة وضــع العالمــة التجاريــة ،او أن اقــوم  ،علــى نحــو مــا  ،بتغييــر أي منتــج
مــن منتجــات يونــي ســيتي  .كمــا أوافــق علــى أن ال أبيــع أي منتجــات تحــت أي مســمى او عالمــة غيــر المصــرح بهــا مــن قبــل يونــي
ســيتي .و أوافــق كذلــك علــى اإلمتنــاع عــن إنتــاج  ،وبيــع  ،وإســتخدام أي خطــة تعويــض  ،أو برنامــج  ،او كتابــات  ،او تســجيالت  ،أو
أي مــواد أخــرى لــم يتــم إعتمادهــا مســبقا مــن قبــل يونــي ســيتي  ،أو لــم تقــم هــي بتوفيرهــا .
 .15أتفهــم وأوافــق علــى أنــه اليجــوز لــي ان أنقــل أو اتنــازل أو أحــول علــى نحــو مــا  ،أي حقــوق ناشــئة بموجــب هــذا العقــد مــن دون
الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن يونــي ســيتي .ويجــوز ليونــي ســيتي أن تتنــازل عــن هــذا العقــد دون موافقتــي.
 .16أوافــق علــى أن ال أســتخدم األســماء التجاريــة المملوكــة والعالمــات التجاريــة او أي ملكيــة أخــرى تابعــة ليونــي ســيتي دون الحصول
علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن يونــي ســيتي.
 .17لــن أقــوم باختــاق أي إدعــاء يتعلــق بالمزايــا العالجيــة والشــفائية لمنتجــات يونــي ســيتي ،او التصريــح بإدعــاءات تتعلــق بخطــة
المكافــآت ،وال توجــد فــي منشــورات يونــي ســيتي الرســمية التــي تنتجهــا وتوزعهــا يونــي ســيتي ذاتهــا .
 .18تملــك يونــي ســيتي والجهــات التابعــة لهــا حقــوق الملكيــة فــي أعضــاء يونــي ســيتي وقائمــة أســماء األعضــاء .و أتعهــد بموجــب
هــذه اإلتفاقيــة أن ال أقــوم بإســتخدام قائمــة أعضــاء يونــي ســيتي أوعناويــن إتصاالتهــا لترويــج المبيعــات أو إســتخدام أي منتــج
مــن المنتجــات  ،أو البرامــج  ،او الخدمــات  ،غيــر تلــك التــي يتــم توفيرهــا مــن خــال يونــي ســيتي ،ألي عضــو مــن أعضائهــا ال أشــرف
أنــا شــخصيا علــى رعايــة عضويتــه .كمــا أقــر أيضــا بــأن ال احتفــظ بــأي مصلحــة فــي أكثــر مــن عضويــة واحــدة ليونــي ســيتي ،مــا عــدا
مــا هــو مســموح بــه صراحــة فــي خطــة المكافــآت .و ســوف أعيــد جميــع قوائــم يونــي ســيتي الحاليــة حــال طلبهــا ،أو عنــد إنهــاء
عضويتي.
 .19فــي حالــة إختيــاري لشــراء منتجــات يونــي ســيتي ببطاقــة إئتمانــي او بطاقــة حســابي فــي البنــك ،فــإن توقيعــي الموجــود علــى
إتفاقيــة العضويــة هــذه ،يمثــل تخويــا لتســيير إجــراءات الطلبيــة التــي أطلبهــا علــى هــذه الحســابات ،و اعتبارهــذا التخويــل
بمثابــة “ توقيعــي علــى ملــف الوثيقــة “.
 .20أوافــق علــى أن ال أبيــع منتجــات يونــي ســيتي بأســعار أقــل مــن المبلــغ المعتمــد مــن قبــل يونــي ســيتي .كمــا أوافــق علــى أن
ال أســتورد أو أبيــع أي منتجــات ليونــي ســيتي ،غيــر تلــك المذكــورة فــي اإلصــدار الرســمي ليونــي ســيتي والمصرحــة بالدولــة .و
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أتعهــد بــأن ال أســتورد منتجــات يونــي ســيتي و ال أشــتري أو ابيــع أي مــن منتجاتهــا المســتوردة مــن الخــارج مــن قبــل مــورد غيــر
معتمــد وغيــر المصرحــة فــي الدولــة .كمــا أوافــق علــى ان ال اســتورد او ابيــع منتجــات غيــر معتمــدة مــن قبــل الدولــة المتعاقــد بهــا
 ،و/أو غيــر مصــرح بهــا مــن قبــل يونــي ســيتي .إضافــة إلــى ذلــك ،لــن أصــدر او أبيــع منتجــات يونــي ســيتي ألطــراف أخــرى بهــدف
تصديرهــا ،و يشــمل ذلــك منتجــات يونــي ســيتي و الوثائــق واإلصــدارات ومــواد التســويق.
 .21فــي حالــة وجــود أي حكــم فــي هــذا العقــد غيــر قابــل للنفــاذ أو غيــر ســاري المفعــول ،فــإن ســريان وصالحيــة األحــكام األخــرى لــن
تتأثــر بذلــك.
 .22أعلــن بموجــب هــذه الوثيقــة موافقتــي علــى أن تقــوم يونــي ســيتي بدفع العمــوالت و/أو أي عالوات أخرى ،و إيداعها في حســابي
كل شــهر .وأتفهــم وأوافــق علــى التكلفــة المعقولــة لرســوم إتمــام المعامــات وفقــا لتحويــات البنــك الــذي تتعامــل معــه يونــي
ســيتي .و فــي حالــة حــدوث تحويــل مصرفــي خاطــئ الــى حســابي ،أوافــق علــى أن تقــوم يونــي ســيتي باقتطــاع المبلــغ المحــول
خطــأ ،مــن حســابي المصرفــي .إضافــة إلــى ذلــك ،أوافــق علــى أنــه فــي حالــة عــدم إســتالم يونــي ســيتي للمعلومــات الالزمــة عــن
حســابي المصرفــي ،يحــق لهــا ،عندمــا تصــدر لــي شــيك العمولــة  ،أن ترفقــه مــع إشــعار خصــم بقيمــة ثالثــة دوالر امريكــي (،)3$
و أن يســتمر هــذا الخصــم مــن عموالتــي شــهريا حتــى تتســلم يونــي ســيتي المعلومــات /الوثائــق المصرفيــة الضروريــة.
 .23يخضــع هــذا العقــد للقوانيــن فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع
ليونيســتي .وأقــر بــان اإلختصــاص القانونــي والمكانــي ســيكون فــي محاكــم دول الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا .وفــي حالــة
النــزاع ،يحــق للطــرف الــذي يكــون القــرار فــي مصلحتــه ان يســترجع رســوم المحامــي وتكاليــف الســفر والســكني المعقولــة ،مــن
الطــرف اآلخــر.
 .24أوافــق علــى أن ال أســتخدم تكتيــكات المبيعــات التــي تعتبــر مضللــة أو تــروج بصــورة غيــر أخالقيــة لتزويــد المســتهلك بكميــات
كبيــرة مــن المنتجــات  ،اكثــر مــن الضــروري  .كمــا أوافــق علــى أن ال أطلــب أي منتجــات بهــدف المشــاركة فــي خطــة المكافــآت ،
وحســب  ،أو “تأهيــل” نفســي او آخريــن مــن أجــل الحصــول علــى العمــوالت او العــاوات ،و لــن أشــجع اآلخريــن علــى القيــام بذلــك.
 .25أشــهد بدقــة جميــع المعلومــات التــي قدمتهــا فــي إتفاقيــة العضويــة هــذه ،واوافــق علــى أن تقديــم المعلومــات الخاطئــة او
المضللــة ،يخــول يونــي ســيتي ،وفــق إختيارهــا وحدهــا ،أن تعتبــر أتفاقيــة العضويــة هــذه ،الغيــة منــذ بدايتهــا.
 .26إذا كنــت شــخصا فــي الدولــة المذكــورة والتــي تعمــل بهــا يونيســتي تحــت أســمها أو تحــت أي أســم أخــر تابــع ليونيســتي “
وذلــك يشــمل المقيــم”  ،فــإن عليــك أن تقــدم ليونــي ســيتي الرقــم الصحيــح لهويــة دافــع الضرائــب ،الخــاص بــك ،وهــو لألفــراد إمــا
رقــم بطاقــة الهويــة الوطنيــة ،أورقــم تحديــد هويــة دافــع الضرائــب الفــردي ،إذا كنــت مقيمــا أجنبيــا وليــس لديــك ،أوال يحــق لــك
الحصــول علــى مثــل هــذا الرقــم .و بالنســبة للتوزيــع الخــاص بالشــراكة او المؤسســة او الشــركة او التجمــع المنظــم فــي الدولــة
المذكــورة  ،أو وفقــا لقانــون الدولــة محــل التعاقــد  ،يجــب ان تقــدم ليونــي ســيتي ضريبــة القيمــة المضافــة كذلــك .فــي حالــة
تزويــد يونــي ســيتي برقــم دافــع ضريبــة خطــأ ،ســتقوم يونــي ســيتي بالدفــع ألي ســلطة ضريبيــة مختصــة أي نســبة مــن دخلــك
مطلــوب دفعهــا قانونــا .وبتوقيــع هــذه االتفاقيــة ،تكــون أنــت قــد أقــررت بــأن رقــم ضريبــة القيمــة المضافــة المقــدم إلــى يونــي
ســيتي  ،صحيــح.

مكاتب يونيسيتي
األمارات العربية المتحدة

Retail G04 The Binary by Omniyat, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
أيميلinfo.uae@unicity.com :

عمان

Jawharat Al Khoudh Building, Mazoon Street, Al Khoudh-7, Muscat, Sultanate of Oman

أيميلoman.orders@unicity.com :

كويت

10th St. Mezzanine Flr. Creative Design Center, Shuwaikh Industrial, Al Asimah, Kuwait
أيميلmenaorders@unicity.com :
للتسويقmarketingmena@unicity.com :
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الملحق (ب)

يعتبر هذا الملحق (ب) جزء ال يتجزأ من سياسات
وإجراءات يوني سيتي ،ويضاف إليها
برنامج السفراء
أ -رعاية العضوية الدولية
تتيــح يونــي ســيتي ألعضائهــا فرصــة فريــدة لرعايــة أعضــاء وزبائــن فــي بلــدان خارجيــة معتمــدة .ويتــم ذلــك مــن خــال برنامــج يونــي ســيتي
للســفراء (“ برنامــج الســفراء”) .ســوف يشــار إلــى األعضــاء الذيــن يشــاركون فــي برنامــج الســفراء علــى أنهــم ســفراء .و يمكــن لألعضــاء أن
يكونــوا ســفراء فقــط ،فــي البلــدان التــي تعتبــر “مفتوحــة” رســميا مــن قبــل يونــي ســيتي (“ الــدول المســتهدفة”) .و تعتبــر البلــد مفتوحــة
عندمــا تصــدر يونــي ســيتي إشــعارا عــن مثــل هــذا اإلفتتــاح فــي منشــور رســمي ليونــي ســيتي ،مــن مقرهــا الرئيســي فــي الواليــات المتحــدة
األمريكية.

ب -مؤهالت السفير
من أجل أن يتأهل العضو للمشاركة في برنامج السفراء ،عليه أن يستوفي الشروط التالية :
.1

أن يكون عضوا في موقف جيد في البلد الذي يقيم فيه (“الوطن األصلي”).

 .2أن يطلب حزمة المنشورات األساسية من البلد المستهدف ،و
 .3أن يقــرأ ويفهــم جميــع جوانــب برنامــج الســفراء بمــا فــي ذلــك خطــة المكافــآت الخاصــة بالبلــد المســتهدف ،الــذي يرغــب العضــو
ان يرعــى العضويــة فيــه.

ت -سياسات السفير
تــم وضــع السياســات التاليــة مــن أجــل حمايــة يونــي ســيتي وســفرائها .إن مخالفــة هــذه السياســات قــد يــؤدي ليــس فقــط إلــى إتخــاذ إجــراء
تأديبــي ،بــل إلــى توقيــع إجــراء تنظيمــي حكومــي أيضــا ،قــد يشــمل غرامــات قاســية ،ومصــادرة الممتلــكات ،وإغــاق األعمــال التجاريــة ،و قــد
يصــل إلــى الســجن أيضــا .لــذا ،يجــب علــى الســفراء اإللتــزام بالسياســات التاليــة:
.1

يجــب علــى الســفير أن ال ينخــرط فــي البحــث العشــوائي مــن دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن يونــي ســيتي .إن لــدى
العديــد مــن الــدول قوانيــن خصوصيــة صارمــة تمنــع العــرض العشــوائي للخدمــات .كمــا أن العديــد مــن القوانيــن المحليــة تمنــع
اإلعالنــات التــي تســتهدف الحصــول علــى معلومــات عــن العمــاء .و يجــب علــى الســفير أيضــا ،أن ال ينشــر اإلعالنــات بحثــا عــن قــادة
مــن دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن مديــر عــام يونــي ســيتي فــي البلــد المســتهدف.

 .2يجــب علــى الســفير أن ال يســتورد او يصــدر أي منتجــات فــي ســوق لــم يعتمــد فيــه ذلــك المنتــج بعــد .و علــى الرغــم مــن وجــود
بضائــع بنفــس اإلســم معروضــة مــن قبــل يونــي ســيتي فــي دولتيــن مختلفتيــن ،فــإن المنتجــات نفســها قــد تكــون مختلفــة.
 .3ال يجــوز للســفير أن يســتخدم منشــورات يونــي ســيتي أو بياناتهــا الترويجيــة مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى .إن المنشــورات الترويجية
المخصصــة إلحــدى الــدول ،قــد ال تكــون مالئمــة لإلســتخدام فــي دولــة أخــرى.
 .4ال يحــق للســفير ان يبيــع المنتجــات فــي البلــد المســتهدف .هــذا الحــق محفــوظ فقــط لألفــراد األعضــاء الذيــن يقيمــون فــي ذلــك
البلــد .ولتجنــب العواقــب الضريبيــة الســيئة ومتطلبــات التعويــض ،فــإن علــى الســفير أن يراجــع فــي موضــوع بيــع المنتجــات،
األعضــاء التابعيــن لــه فــي المســتوى األدنــى فــي البلــد المســتهدف.
 .5ال يجــوز للســفير أن يرســل أي منتجــات غيــر مصــرح بهــا إلــى أي بلــد .يجــب الحصــول علــى المنتجــات التــي ســتباع فــي البلــد
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المســتهدف مباشــرة مــن مكتــب يونــي ســيتي فــي البلــد المســتهدف ،او مــن المخــزن.
 .6يجــب علــى الســفير أن ال يســعى ،و ال أن يشــارك فــي التغطيــات اإلعالميــة مــن أي نــوع فــي البلــد المســتهدف مــن دون الحصــول
علــى الموافقــة الخطيــة النهائيــة مــن مكتــب يونــي ســيتي فــي البلــد المســتهدف.
 .7يجب على السفير أن ال يسيئ عرض المنتجات أو فرص يوني سيتي في البلد المستهدف.
 .8يجب على السفير أن ال يقدم أي إدعاءات أو ضمانات بشأن مكاسب محتملة ،في البلد المستهدف.
 .9يجب على السفير أن ال يدلي بأي مزاعم شفائية اوعالجية عن أي منتج ،في البلد المستهدف.
 .10يجب على السفير أن يلتزم بسياسات وإجراءات يوني سيتي في بلده األصلي والبلد المستهدف.

ث -المكافآت بموجب برنامج السفراء
يعــوض الســفير عــن حجــم النقــاط الشــخصية الــذي يحققــه مــن هــم فــي المســتوى األدنــي التابعيــن لــه ،و ذلــك وفقــا لخطــة التعويــض
فــي البلــد المســتهدف .و قــد يختلــف دخــل ومتطلبــات الســفراء لــكل بلــد مســتهدف .و يعــوض الســفير علــى أســاس رتبــة ال تقــل عــن
الرتبــة التــي حصــل عليهــا فــي بلــده األصلــي .وعلــى الرغــم مــن أن حجــم النقــاط الشــخصية المحقــق فــي البلــد المســتهدف قــد يســتخدم
للتأهــل فــي البلــد األصلــي ،إال أن التعويــض عــن الحجــم المحقــق فــي المســتوى األدنــى فــي البلــد المســتهدف ،ســوف يتــم احتســابه وفقــا
لخطــة التعويــض فــي ذلــك البلــد المســتهدف.

ج -حزمة المنشورات و األدبيات االساسية وخطة المكافآت
تــم تضميــن خطــة التعويــض فــي البلــد المســتهدف ،فــي حزمــة المنشــورات األساســية للبلــد المســتهدف الــذي طلبهــا الســفيرمن ذلــك
البلــد المســتهدف قبــل بــدء أي نشــاط لــه كســفير.

ح -مكافآت السفير
يدفــع للســفراء مــن بلــد الســفير األصلــي و بالعملــة المحليــة للبلــد األصلــي .و قــد يخضــع الســفراء لمتطلبــات إيقــاف خصــم ضريبــة الدخــل
فــي البلــد المســتهدف .وعندمــا ينطبــق عليــه ذلــك ،ســيتم خصــم الضريبــة الموقوفــة مــن تعويضــات الســفير.

خ -عدم استقرار األسواق األجنبية
تعتمــد المقــدرة علــى ســداد الدفعــات للســفراء ،كنتيجــة ألعمــال بيــع المنتجــات فــي الدولــة المذكــورة  ،علــى اســتالم قيمــة هــذه المبيعــات
بالــدوالر االمريكــى .و نتيجــة لذلــك ،قــد تقــوم يونــي ســيتي بتقييــد ،أو تأخيــر ،او تعديــل المكافــآت او الدفعــات الــى الســفراء خــال بعــض
األزمنــة فــي أي بلــد أجنبــي ،حيــن تقيــد فيهــا الظــروف او تحــد مــن التحويــل أو إعــادة توطيــن األمــوال.

د -رسم اإلجراء الشهري
يجــوز احتســاب رســم اجــراء شــهري لــكل بلــد يكــون العضــو فيــه ســفيرا .وفــي حالــة عــدم تأهــل الســفير للمكافــآت فــي شــهرما ،لــن يتــم
احتســاب رســم االجــراء عليــه عــن ذلــك الشــهر.

ذ -قوائم المستويات الدنيا
يجوزللســفيرأن يحصــل علــى قائمــة المســتوى األدنــى التابــع لــه فــي البلــد المســتهدف مباشــرة علــى الشــبكة ،او عــن طريــق اإلتصــال
بعالقــات العمــاء ،او قســم خدمــة العمــاء فــي مكتــب بلــد الســفير األصلــي.

ر -التجديد للسفير
ال يتطلب دفع رسم تجديد سنوي( بخالف متطلبات التجديد في البلد األصلي) للمحافظة على وضعه كسفير .
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يونيسيتي
لحياة أفضل

األمارات العربية المتحدة

Retail G04 The Binary by Omniyat, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
info.uae@unicity.com :أيميل

عمان

Jawharat Al Khoudh Building, Mazoon Street, Al Khoudh-7, Muscat, Sultanate of Oman

oman.orders@unicity.com :أيميل

كويت

10th St. Mezzanine Flr. Creative Design Center, Shuwaikh Industrial, Al Asimah, Kuwait
menaorders@unicity.com :أيميل
marketingmena@unicity.com :للتسويق
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