
Eshray achat dz

Eshray :لشركةتقدیميعرض-1 Achat DZ

Playstoreفيتطبیقشكلعلىایضامتوفرةجزائریةإلكترونیةأعمالمنصةأوموقعھو

عبرمنتجاتھابیعونشرطریقعنبسھولةالربحوالعمللك,تتیحAndroidھواتفلمستخدمي

مختلف منصات التواصل االجتماعي .

المنتوجات. تأكید الطلبیات وإیصالھا إلى-ما علیكم إال جلب طلبیات ونحن نتكفل بالباقي (توفیر
العنوان المطلوب).

:Eshrayمعاإلنترنتعبربائًعاكن-2

المنتجاتھذهفيالتحكمإمكانیةوتمنحك،مساحتھافيبائًعاتكونأنفرصةEshrayمنصةتمنحك

تحصل على عمولة (ویكون على حسب نوعوالخدمات ، وبالطبع لكل طلب یتم بیعھ و  توصیلھ سوف

الحساب الخاص بك).

الحسابات:أنواع-3

مالحظة:
,Gold(الحساباتاحدتفعیلفيیرغبولمنعاديحسابكسیكونالتسجیلعند Leader, Pro

Pratenaire(,االرقامھذهاحدعلىالواتسابأوالفایبرعبررسالةیبعثأویتصل:
0797650665 / 0797656436
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الرسوم الشھریة سعر التسجیل قیمة الربح (من
األجیال)

قیمة الربح األولویة في
تأكیدالطلبیات

مدة التفعیل أنواع الحسابات

شھریادج400

(ستسحب عند كل

سحب لالرباح الذي

تحصلت علیھ من

عموالتك)

التسجیل

مجاني

من الجیل األول:
اختالف(لكلدج50

في الطلبیة تم

استالمھا).

من الجیل الثاني:
(لكلدج20

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

منتجكلعلى5%

في الطلبیة التي تم

استالمھا

أولویة عادیة غیر محدودة الحساب العادي
Basic

ال توجد رسوم التسجیل بمبلغ

12800قدره

دج

من الجیل األول:
(لكلدج50

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

من الجیل الثاني:
(لكلدج20

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

كل(في10%

المنتجات الموجودة

في الطلبیة التي تم

استالمھا)

أولویة

خاصة

عام واحد الحساب الذھبي
Gold

ال توجد رسوم التسجیل بمبلغ

قدره

دج25600

من الجیل األول:
(لكلدج150

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

من الجیل الثاني:
(لكلدج60

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

كل(في10%

المنتجات الموجودة

في الطلبیة التي تم

استالمھا)

أولویة

خاصة

عام واحد حساب القائد
Leader

ال توجد رسوم التسجیل بمبلغ

50000قدره

دج

من الجیل األول:
(لكلدج150

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

من الجیل الثاني:
(لكلدج60

اختالف في الطلبیة

تم استالمھا).

كل(في20%

المنتجات الموجودة

في الطلبیة التي تم

استالمھا)

أولویة

خاصة

عام واحد حساب المحترف
Pro
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:Partenaireشریكالحساب

الرائعة و الجدیدة الخاصة بھذا الحساب وھو حساب جدید یسمح لكم من االستفادة من  العدید من المزایا
مناستالمھوبیعھیتممنتجكلعلى%25علىالتحصل.یتملطلبیاتكمبالنسبةأكثرصالحیاتیمنحكم

طرف الزبون.
.دج4800بتقدرشھریةحقوقودج30000سنوياشتراكدفعطریقعنالحسابتفعیلیتم

المزایا الجدیدة الخاصة بالحساب:➢
.eshrayلموقعتابعموقعبإنشاءالحسابلكمیسمح-
الحریة في اختیار اسم الموقع .-
.e-commerceااللكترونیةللتجارةمختلفةمواقعثالثبیناالختیار-
).pixel(بكسلsponsorisationللرعایةفایسبوكحسابدمج-
التحدیث المستمر للتخفیضات و المنتوجات الجدیدة.-
وصول إشعارات لكل جدید.-
خاللالمبیعاتمجموعكلمن%25(تاخذLivrayحسابعبریوم15كلاألرباحاستالم-

یوم)15
خدمة التوصیل بالنسبة لمنتجاتكم الخاصة :-

تعبئةتأكید,الىاضافةالتوصیلخدمةعلىدج600إضافةالتخزین:مع●
وتغلیف الطلبیات .

تعبئةتأكید,الىاضافةالتوصیلخدمةعلىدج400اضافة:تخزینبدون●
وتغلیف الطلبیات .

الخاصة.للمنتجاتبالنسبةمربعمتر1ھيالتخزینمساحة-
مسبقا.دج50000بقیمةمنتوجاتحجزامكانیة-

مالحظة :
.affiliationفریقتكوینخاصیةتوجدال-
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الطلبیات:تأكیدسیاسة-4

خاللEshrayعمالءمنھاتفیةمكالمةالزبونیتلقى،مامنتجعلىبالطلبالقیامعند★

باألمر.المعنيالزبونالىالطلبارسالعلىالموافقةثمالطلبیةتأكیدلیتمساعة24/48

3فيالثالثةالمكالمة+الثانیةالمكالمة+(األولىمكالمتناعلىالردمنالزبونیتمكنلمإذا★

المعني باألمر لتأكید طلبیتھ .أیام) سیتم إلغاء الطلبیة الى حین تحدث معنا الزبون

والتوصیل:التسلیمسیاسة-5

.الزبونوالیةحسبالتوصیلمدةتكون،Eshrayمنالتأكیدمكالمةتلقيبعد

یرجى الدخول عبر ھذا الرابط:لإلطالع على جدول اسعار و مواعید التوصیل لكل والیة.★

https://www.eshray.net/livraison/

التسلیم وأخذ موعد محدد(المناسبسیتصل عامل التوصیل المعني بالزبون تأكیدقبل التسلیم :★

للزبون) لتسلیم الطلب الخاص بھ.

،واحدة)رسالة+مكالمات3(التسلیمتأكیدمكالمةأثناءھاتفھعلىالردالزبونعلىتعذرإذا★

فسیتم إلغاء الطلب تلقائًیا وسیعود إلى المستودع .

.Livray.netعبرالتوصیلمراحلتسلسلمنالتأكدیمكنكم★

عامل التوصیل. في حالة:یحق للزبون أن یتأكد من صحة و سالمة طلبیتھ في حضور★

.لم یعجبھ المنتج:  یدفع الزبون لعامل التوصیل سعر التوصیل-

یتم إرسال المنتوج الصحیحأن المنتوج الذي وصلھ ال یتوافق مع المذكور في الوصل-

مرة أخرى(ال یدفع حق التوصیل مرتین).
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التبدیل:سیاسة-6

استبدال جمیع المشتریات على الموقع فيوفًقا لسیاستنا التي تعطي األولویة لرضا الزبائن ، یمكن

وكذلك،المعیبةأوالتالفةالمشتریاتعلىأیًضاھذاینطبق(الضمان).تسلیمھابعدساعة48غضون

الزبون رأیھ بشأن المنتج الذي یرید، ، قبلالمشتریات التي تم توجیھھا بشكل خاطئ. أو حتى إذا غیر

:تأكد مع الزبونالتقدم بطلب للحصول على منتج بدیل ،

، وأنھ غیر مستخدم.أن المنتج ال یزال في حالتھ األصلیة ، بما في ذلك التعبئة★

یحتوي على رقم الطلبیة.أن یكون لدیھ إیصال التسلیم الذي تلقاه مع المنتج الذي★

منالتأكدالمنتج.(یمكنكوصولبعدساعة48تتجاوزأنیجبالالمنتجبتبدیلالمطالبةأن★

).Livray.netعبراالستالمیوم

سیتم استبدال العنصر واعادة إرسالھأن المنتج تالف أو الیعمل بشكل صحیح ، في ھذه الحالة★

مجاًنا دون الحاجة إلى دفع تكالیف الشحن مرة أخرى.

بل تقدم قسیمة شراء (حسب ما دفع مقابلال یمكن إسترجاع المال في أي حالة.سیاسة استرجاع المال:

مرغوب.المنتج الذي اشتراه) بالمقابل استرجاع المنتج الغیر

المنتج:استبدالطلبكیفیة-7

االستبدال بھ و قم بالطلبیة مع ذكر رقم الطلبیةانتقل إلى موقعنا وابحث عن المنتج الذي یرغب الزبون

القدیم وسبب طلب االستبدال(في خانة مالحظات الطلبیة).
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العمل؟یجريكیف-8

، متى یرید وكما یرید(حریة وقتالعمل بسیط بحیث یمكن ألي شخص القیام بذلك ، أینما یرید★

ومكان العمل).

و مشاركتھم.سیكون لدیك روابط خاصة بك في الموقع حتى تتمكن من نشرھم★

(یرجى التحقق منفي المخزونیمكنك نشر و مشاركة أي منتج من منصتنا طالما كان متاًحا★

التوفر قبل بدء النشر).

التواصلمواقعمنموقعاياوعلىFacebookالعلىالمنتجاتومشاركةنشرسیكون★

أي فعل أو تجاوز یتعلق بحقوق النشر).لدیكم الحریة في النشر ولسنا مسؤولین عن.(االجتماعیة

الصحیحة  حول المنتج +یجب أن تكون مقاالت نشر المنتجات المحددة مصحوبة بالمعلومات★

السعر + الصور(مثلما ھي موجودة في الموقع).

علیھ(المكافأة حسب نوع الحساب).لكل طلب یتم توصیلھ من رابطك المنشور ، سیتم مكافأتك★

إلیھ بعد تأكیدھا ، فلن تحصلوا على أيبالنسبة للزبون الغیر الجاد أو الذي لم یتم إیصال الطلبیة★

بكلEshrayتتكلفوحسابكم،منعمولةأيخصمأومحاسبةیتملنالطلبیة.(وعنعمولة

مصاریف التوصیل والشحن).
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الشروط :واالحكام-9

مسیریھا.أحدأوالشركةأعضاءأحدشخصیةانتحالباتامنعایمنع-1

الشركةوصورةاسمنفستحملاالجتماعيالتواصلمواقععلىصفحةوفتحاستخدامباتامنعایمنع-2

وذلك لتفادي فقدان صفحتكم.

.2الشرطاحترامیجبولكنللبیعصفحةإنشاءفيالحریةلكم-3

حذفأوالمنتوجاتأسعارتغیرمثلالشركةقراراتفيیتدخلأویحتجأنللبائعیجوزال-4

لمنتوجات .

مباشرة).حذفھاسیتمالمتكررةالحساباتكل(حسابینفتحیجوزال-5
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بخطوة :خطوةالتسجیلمراحل-10

https://www.eshray.net/politique-vendeur/ : التسجیلرابط

خطوات3علىستمرللتسجیل

PDF قراءة:األولىالخطوة -

بتأنياألسئلةعلىاإلجابة:الثانیةالخطوة -
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... إلخالھاتف،رقمالمستخدم،اسمواللقب،االسمبك:الخاصةالمعلوماتوضع:الثالثةالخطوة -

الصفحةھذهلكستظھرالتسجیلبعد -
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حسابكتفعیلیتمبعدما -
بكالخاصةالسروكلمةالمستخدماسمبكتابةوذلكحسابكوفتحللموقعالدخولیرجى

مثال:  -
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الحساب :استعمالأساسیات-11

Profileزر-1

Editزر-1.1 account

ھنا یمكنك تغییر وإضافة معلوماتك الخاصة

Changeزر-1.2 le mot de passe

ھنا یمكنك تغییر كلمة السر الخاصة بك
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Marketingزر-2

1.2-Lien de parrainage

عن طریق ھذا الرابط یمكنك تكوین فریق

2.2-Lien de produit

عن طریق ھذا الرابط یمكنك قیام بالطلبیات الخاصة بـزبائنك
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Référenceزر-3

الخاصة بالزبون, ما علیك سوى النقرھنا سوف تجد الطلب الذي قمت بھ مصحوبا بجمیع المعلومات
.Viewعلى
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مثال:

Statistiqueزر-4

1.4-Historique de référence

Verified(الطلبحالةتحدیدمعبھقمتالذيالطلبتجدسوفھنا / Unverified(

VerifiedیعنيLivréمكافئتكعلىتتحصلھناو

UnverifiedیعنيRetournéاوAnnuléمكافئةعلىتتحصللنھناو
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2.4-MLM

.ھنا سوف تجد أعضاء فریقك الذین انت مشرف ومسؤول عنھم

الموقع:علىللزبائنطلبإدخالیتمكیف-12

المراد شراءه.حدد المنتج المناسب.1

Lienالىاذھب.2 de produit.

ابحث عن رابط المنتج وقم بنسخھ..3

Pageافتح.4 privéالرابط.بالصاقوقم

حدد اللون والكمیة المناسبة..5

انقر فوق إضافة إلى السلة..6

Poursuivreالنقرعلىسوىعلیكفماآخرمنتجإضافةتریدكنتإذا.7 mes achatو
اضافة المنتج الجدید الى السلة.

عنوان التسلیم) .أدخل التفاصیل الخاصة بالزبون (االسم، اللقب، رقم الھاتف،.8

تتحصل علیھ في النھایة(كلانقر على زر تأكید طلبك و یرجى تذكر رقم الطلب الذي.9
المعلومات مع الزبون لتسھیلالمعلومات تصلك على بریدك اإللكتروني) یرجى مشاركة ھذه

تتبع الزبون لطلبیتھ.

یمكنك متابعة ھذا الفیدیو لتفاصیل أدق :
https://www.youtube.com/watch?v=rPdX7OWmO3c
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الصور خطوة بخطوة
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الطلببعدھا یرجى ذھاب الى حسابك للتأكد من أنك قمت بتقدیم

بالطریقة الصحیحة
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الطلبتقدیممنساعة48مروربعد

ھاتفرقموالطلبیةرقمإدخالخاللمنوذلكطلبكتتبعوLivray.netلموقعدخولیرجى★
).مطابقا لما كتبتھ في الطلبیةالزبون (

االتصاالتعلىیردلمامایاالطلبیة,ألغىالزبونامایاOUPSكلمةلكتظھرماحالةفي★
تلقائیا.الغاءھایتم)أیام3لمدة(الطلبیاتتأكیدخدمةمنالواردة
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:Livrayفيتتبعھیرجىمؤكدطلبكیكونعندما

مؤكده.livrayموقعفيتجدھاالزبونطرفمنالطلبتأكیدیتمعندماConfirmé:1مرحلة

sortie:2مرحلة du stockالزبون.لوالیةمتوجھھووالمستودعمنوإخراجھتجھیزهتمالطلب

arrivé:3مرحلة à la wilayaالزبون.والیةإلىالطلبیةوصلت

En:4مرحلة livraisonرد(إذامعھموعدتحدیدوتمبالزبونواتصلالطلبیةالتوصیلعاملأخذ
علیھ الزبون).

نصیة.رسالةإرسالمعأیام3لمدةالتوصیلعاملبھسیتصلالزبون)علیھیردلم(إذا

اما:یاتكون:5مرحلة

Livré الزبون.استلمھوبنجاحالطلبتوصیلثم1-

Retourné الزبون).معلھحدثلمابالنسبةالتوصیلعاملیكتبھ(الذيتوصیلھاعدمسببمع2-
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األرباح؟منالمزیدعلىالحصولیمكنني-كیف13

اإلحالةنظامخاللمنالفوائدمنالمزیدعلىوالحصولعملكلتحسینفرصةEshrayمنصةتوفر
أیًضا وسیكونون تحت تصرفكحیث یمكنك دعوة أشخاص آخرین لیصبحوا بائعین عبر اإلنترنت

عن شبكة األشخاص الخاصة بھ(العمل، المعلومات، التوصیة …) سیكون كل شخص مسؤوالً
(ألنھParrainالخاصموكلكمعمطالبةأومشكلةأيمعالتعاملویجبدعوتھم)،الذین(األشخاص

).MLMفيلكتابعیناألشخاصتجد(سوفنفسھا.الشركةمعولیسعلیك)مسؤول
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للتذكیر :

دج50علىتتحصل"سوفاألولالجیل"بدعوتھمقمتالذیناألشخاصمنیأتيطلبلكل.1

لكل طلب تم تأكیده و استالمھ من طرف الزبون.

الذین دعوتھم" الجیل الثاني"لكل طلب یأتي من األشخاص الذین تمت دعوتھم من األشخاص.2

الجیلیأخذالزبون(والطرفمناستالمھوتأكیدهتمطلبلكلدج20علىتتحصلسوف

الثاني).الجیلمندج50األول

البائع:العقوبات-قانون14

إذا  اشتكى الزبون و قال لنا ما یلي :

كان مضلال.1

ثم خداعھ من قبل البائع.2

ان البائع لم یحدد او یعطي المعلومات الحقیقیة.3

إعالنات كاذبة.4

ال, و في حالة إثبات صدق الشكوى سوف یتم خصمسیتم  فتح  تحقیق للتأكد  ما إذا كان البائع مذنب ام

.الشخصيحسابكفيالموجودالرصیدمندج1000
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Eshrayجدید
ذلكوبكمخاصتطبیقبانشاءEshrayطاقمقامالشراء,بطلبالقیامكیفیةعلیكمتسھیلبھدف

navigateur(الخاصالمتصفحاستخداملتجنب privé(السریعالتحمیلمعالمنتجاتإیجادوتسھیل

للصور و رؤیة رقم و حالة الطلبیة  .

playمنالتطبیقتحمیلیمكن:مالحظة storeالھواتفألصحابفقطANDROID

رابط التحمیل :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.narodev.eshray
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بعد تحمیل التطبیق وفتحھ سوف تظھر ھذه الصفحة

یرجى إدخال :-

)username(المستخدماسم

mot(السركلمة de passe(

)loginعلى(الضغطثم
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:مثال

28



المتوفرةالمنتجاتكافةبھاالتيوCATALOGUEالرئیسیةصفحةالىتوجیھكسیتمبعدھا

)DISPONIBLE = EN STOCK(
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.للزبونالشراءبطلبنقومفیھاالتيوCHECKOUTتدعىصفحةھنالكواآلن
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وانتبھاقمتالتيالطلبیاتكلتجدھناREFERRALSھیاالتيواألخیرةللصفحةبنسبةاما
.فریقك
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مثال عن كیفیة تقدیم الطلب الشراء  بالصور مع الشرح

بھترغبالذيالمنتجاختر)1

Achatكلمةعلىاضغط)2

الى صفحة الرئیسیة واختیاره ومن ثمإذا كان ھناك منتج آخر ترید اضافتھ یرجى الرجوعمالحظة:

اآلتیةالمرحلةاستكمالوAchatكلمةعلىالضغط

بالزبونالخاصةالمعلوماتامأل)3

التوصیلفیھایتوفرالتيالوالیاتبینمنتكونانیجب،الوالیةالىانتبھ)4

/https://eshray.net/livraison:التوصیلفیھاالمتوفرالوالیاتقائمةرابط

confirmerكلمةعلىاضغطیرجىبعدھا)5

قلیالانتظر)6

carteكلمةلكتظھرسوف)7 videفيرأیتھایمكنكوبنجاحثمتالطلبیةأنیعنيھذاو

Referrals.

https://youtu.be/3tlTykSt_-g:بطلبیةقیامكیفیةیوضحالفیدیورابط
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MESSAGERIE:المراسلةخاصیة

معنا و تسھیل العمل علیكم لالجابةتمت اضافة خاصیة المراسلة بھدف ضمان التواصل الدائم

على اي تساؤل .
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طرق الدفع ( استخراج أرباح ) :

الذین ھم من أحد تلك الوالیات تصلكمالوالیات المتوفر التوصیل بھا : كل البائعین والبائعات

)دج200(فقطألف20بدفعذلكوالتوصیلطریقعنارباحكم

CCPطریقعنتصلكمارباحكم:بعدالتوصیلفیھاالمتوفرغیرللوالیات

إضافة إلى ھذا ھنالك :

متوفر في الجزائر ( جیزي ، اوریدو ،فلیكسي ( ارباحكم تصلكم عن طریق رصید الى أحد شبكات

موبیلیس ) )

)Euro€الصعبةبالعملةتصلكمارباحكم(بایسیرا

مالحظة :

-CCPالدفعیومیطلب

دج)1500(ألف150منأكثرلكیكونانیجبCCPاوتوصیلطریقعنلسحببنسبة-

بعد سحب حقوق الشھریة .

.وقتايفيوالسنةمدارعلىسحبPAYSERAبایسیراطریقعنلسحببنسبة-

لسحب أرباحك یجب أن تتوفر فیك الشروط التالیة  :

عملت لمدة ال تقل عن شھر.-

دج).400(الف40مناكثریكونانیجبرصیدك-
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سیاسة التعامل مع الزبائن :

یجب احترام الزبون و االجابة على كل تساؤالتھ .-

االستعمال (تجدونھا فيعلى كل بائع منح جمیع المعلومات الخاصة بالمنتج و طریقة-

عن اي معلومة عبر حسابنا فيخانة وصف المنتج على الموقع), كما یمكنكم االستعالم

Eshrayالفایسبوك supالرسمیةالصفحةاوEshray Achat Dz.حالةفي

,Googleالبحثمحركاتعبرالمنتجعنالبحثیمكنكمعلیكمالردفيالتاخر

Youtube.الخ...…

(سعر المنتج الموجود فيیتم إعالم الزبون بالثمن اإلجمالي للطلبیة و مدة التوصیل-

االطالع على سعرالموقع+ مصاریف التوصیل التي تختلف من والیة ألخرى),یرجى

/).https://eshray.net/livraison/:الرابطعبرالتوصیلومدة

لمعرفة السبب و اطالعفي حالة حدوث تأخر في التوصیل, یرجى منكم  التواصل معنا-

الزبون بطریقة احترافیة.

حالة عدم أخذه للمنتج.التأكید على الزبون بضرورة دفع مصاریف التوصیل حتى في-

المنتج او تغییره إذا لم یوجداخبار الزبون بأنھ في حالة أخذه للمنتج : ال یمكن إرجاع-

أي مشكل فیھ.

او معنا مباشرة عبرفي حالة استالم منتج تالف, یمكن للزبون التواصل مع البائع-

48تتجاوزالمدةفيالمنتجاستبدالبطلبللقیامالطلبیةوصلفيالموجودةاالرقام

ساعة بعد استالمھ.
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