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شركة تجارة إلكترونیة  100 % جزائریة  
 مختصة في تسویق الخدمات والمنتجات

 عبر  كامل التراب الوطني 

                   
                                

                    

موقعھا الرسمي

Adresse :     11 Lot AADL Said Hamdine 
                     Bir Mourad Rais Alger Algérie.
E-Mail :        contact @ youbuy.dz 
Contact :     021 44 66 57  /  0556 601 105  
Facebook :  Youbuy Algérie.

www.youbuy.dz 

موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي



الخدمات المتوفرة

خدمة التسوق عبر الموقع
مع توصیل الطلبات إلى

غایة المنزل

تعبئة رصید الھاتف
النقال لمتعاملي             

شراء بطاقات تعبئة
 األنترنت

  
تفعیل اشتراك القنوات

BeinSportsالفضائیة           
Canal satellite

Idoom Adsl
4G et  Wici

Djezzy
Ooredoo Mobilis

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي



زائــد

  نظام دفع یمكنك من
    

إمكانیة شراء منتجات
   على مواقع              

إمكانیة دفع فواتیر
 الكھرباء و الماء

  
متاجر تسویـق إلكترونیة 
Storeمصممة حسب الطلب       

Site e-Commerce
Seaal

Sonalgaz
Amazon
Aliexpresse eBuy

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي

 تسدید حاجیاتك لدى 
Youbuy المعتمدین وكالء 



      
   
 

Ouverture d’un compte

التسجیل وفتح حساب



      
Basic 

  أما باقي الخدمات فتتطلب إشتراك سنوي                          

 خدمة الدفـع لـدى   التسوق مع توصیل
  وكالء           المعتمدین الطلبات إلـى المنزل 

+
  YouBuy 

 یمكنك فتح حساب مجاني
واإلستفادة من خدمتین مجانیتین بال حدود
ومن غیر رسوم إضافیة عند إستعمال الخدمات 

 
 تعبئة الحساب یكون
عن طریق بطاقات  

  

      
Basic 

      
YouBuy

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسميموقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي



      
   
 

Abonnement au services

اإلشتراك في الخدمات



5 ھناك      اشتراكات توفرھا الشركة

ProOptimalVipPremiumElite
5 00010 00025 00050 000100 000

تعبئة رصید الھاتف
شراء بطاقات األنترنت

تفعیل اشتراك الفضائیات
دفع فواتیر الكھرباء والماء

  
Pro 

خدمـات
OptimalVip

خدمـاتخدمـاتخدمـات
Premium

إمكانیة شراء منتجات
Amazon   على مواقع              
Aliexpresse eBuy

 متجر تسویق
  إلكتروني خاص

Store

تطبیق أندرووید
شخصي مع نشرعلى

              Play Store

 موقع تجارة إلكتروني
    مع                    

 
Hébergement
Nom du domaine

++++

الخدمـات

دجدجدجدجدج

موقعھا الرسمي
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موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي

موقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي



      
   
 

Plan de Récompenses

نظام األرباح



نظام األرباح
لقد زودت الشركة موقعھا ببرنامج ربحي یمكنك من كسب عائدات مالیة ھدایا ومكافآت 

 عند بیع خدماتھا اعتمادا على أربعة طرق ربحیة ونظام تسویق ذو خمسة أجیال   
 

األرباح
المباشرة

 

أرباح
الشبكة 

أرباح ترقیة
اإلشتراكات 

الھدایا
والمكافآت



نظام التسویق

الجیل 1
 

الجیل 2
الجیل 3 
الجیل 4 
الجیل 5 
 

5
 

20%
 

10%
 

%
 

 مكون من     أجیال
 

5
 

VOUS

 

األرباح المباشرة

أرباح الشبكة

أرباح ترقیة اإلشتراك

موقعھا الرسمي
 موقعھاموقعھا
الرسمي
موقعھا الرسمي
الرسمي 

اموقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي
الرسمي 

اموقعھا الرسمي
موقعھا الرسمي
الرسمي 



األرباح المباشرة
 

20%
 

 على كل شخص تسجلھ یقوم بتفعیل إشتراك في الخدمات ستتحصل على
   أرباح مباشر تقدر بـ           كما ھو موضح في الجدول

 
ProOptimalVipPremiumElite

سعر اإلشتراك

األرباح المباشرة

5 00010 00025 00050 000100 000

1 0002 0005 00010 00020 000

القیم بـ  دج

20%
 



 أرباح الشبكة
 

10%
 على كل شخص یسجل في الشبكة من الجیل الثاني إلى الخامس ویقوم 

           بتفعیل إشتراك في الخدمات ستتحصل على أرباح الشبكة المقدرة بـ
   كما ھو موضح في الجدول

 
ProOptimalVipPremiumElite

سعر اإلشتراك

أرباح الشبكة

5 00010 00025 00050 000100 000

5001 0002 5005 00010 000

القیم بـ  دج

10%
 



أرباح ترقیة اإلشتراك
 

5
 

  على كل أعضاء شبكتك من الجیل األول إلي الجیل الخامس إن قاموا بترقیة
 حساباتھم من إشتراك إلى آخر ستحصل على        من قیمة اإلشتراك الجدید

ProOptimalVipPremiumElite

سعر اإلشتراك

أرباح ترقیة اإلشتراك

5 00010 00025 00050 000100 000

-  5001 2502 5005 000

القیم بـ  دج

5
 

%
 

%
 



      
   
 

Bonus et cadeaux

الھدایا والمكافآت



الھدایا والمكافآت
 

 المكافأة رقم  1 
المكافأة رقم  2  
المكافأة رقم  3  
المكافأة رقم  4  
المكافأة رقم  5  
المكافأة رقم  6  
 

عدد المشتركین
 

المكافآت
 

الھدایا
  8 

  50

  250

  1 000

  5 000

  30 000

 

من الجیل األول  
 

   2 000 

    10 000 

    50 000 

    200 000 

    1 000 000 

    5 000 000 

 

دج 
دج  
دج  
دج  
دج  
دج  
 

 _
  _
  _
رحلة  
أجھزة ذكیة  
سیارة 

 

 +
  +
  +

 



      
   
 

Fin de la présentation

 نھایة العرض
شكرا لحسن المتابعة واإلصغاء

Merci pour votre attention


