
طريقة فتح حساب فى  



الخطوة ا�ولى

تعبئة البيانات االمبينه ادناه

بيانات الحساب

بيانات الحماية

تابعرسالة الترحيب



بيانات ا�تصال

CIA

تابع



اذا كنت موافق على شروط خدماتنا اضغط على

تابع

بيانات الوظائف

موافق



! بعد يكتمل لم تسجيلك

 الحساب تنشيط عملية �ستكمال

 بريدك الى الدخول يجب

 رقم بھا رسالة وستجد ا�لكترونى

 فى الرسالة تجد لم اذا حسابك

 الرسائل صندوق او البريد صندوق

 فتحت بأنك يعنى ھذا المھملة

مختلف بريد بعنوان  حساب

ھام

 الى ترسل لن اع3ه المبينة المعلومات

 الحماية 4سباب وذلك ا�لكترونى بريدك

 حفظ بعدم نوصى نحن الحذر توخى لزيادة

  الكمبيوتر جھاز على المعلومات ھذه

برجاء الدخول لتنشيط حسابك واستكمال عملية التسجيل



الدخول الى حسابك

سجلك رقم الحساب

الرمز السرى

ادخل الكود الموضح

********

تابع

1-الخطوه  



أكد بأن رسالة الترحيب صحيحة

حسابك الى الدخول برجاء دفع عملية لتنفيذ او ا;عدادات لتغيير.رسائلك.حساباتك لرؤية

سجل رقم الدخول

تابع

أكد بأن رسالة الترحيب صحيحة

2-الخطوه  

3-الخطوه  

تابع



للدخول على حسابك يجب تسجيل رقم 

بيانات الحساب

تابع

4-الخطوه 



ا�ن اكتملت عملية فتح الحساب لننتقل الى الخطوة الثانية

حسابك

الدخول الى حسابك



ھناك عدة شركات متنوعة كما ھم مسجل تقوم بالتعامل مع شركات التحويل 
   western unionالمعروفة مثال شركة

 شركات من واحده مع تتعامل ان يجن حسابكم الى )الغاء او اضافة(مالية عملية تنفيذ لك يتثنى لكى
 شركات ھى المذكورة الشركات بأن التنويه يجب كما أدناه بالقائمة والمسجلة المستقلة التحويل
Liberty ع3قات لھا وليس مستقلة Reserve معھا للتعامل ضمان اى نعطى � نحن وبالتالى 
معھا التعامل المراد الشركة مع وتعاملكم  لثقتكم وفقا ذلك ويكون



Exhereفتح حساب مع شركة 

نفذ طلبكادخل الى موقعك

ادخل الى موقعك

تود ان تودع او تصرف عم3تك برجاء قراءة الخطوات التالية

%      100معلوماتك الشخصية محمية معنا     Exere.comلكى تكون عضوا مع) تسجيل(على الضغط 
احصل  معنا على حساب رقمى مجانى 

نفذ طلبك اضغط على

تابع ارشادات الدفع حسب المنوه الية فى طلب التأكيد
تأكد بأنك صاحب الحساب -بنفسك  تأكد بأنك تنفذ الطلب 

 الى رسالة ارسال سيتم  فقط ثوانى بضع العملية ستستغرق
طلبك لتأكيد بريدك

ساعة بعد تأكيدكم للطلب وسيتم أفادتكم برسالة على بريدكم  باستكمال عملية التحويل 24سوف يتم انھاء عملية التحويل فى خ�ل 

1

2 3

بيعشراء

4

أو



خطوات فتح الحساب

تابع



شكرا على التسجيل

لقد تمت عملية التسجيل بنجاح فى

تم ارسال وصلة التفعيل على بريدك اضغط على الوصلة لتفعيل حسابك

وصول الرسالة الى البريد
تابع



لقد تمت عملية التفعيل بنجاح

تفعيل الحساب



    E currenciesتنفيذ عملية بيع

اسم المستلم
ا�سم ا�ول وا�سم ا�وسط

ا�سم ا�خير

المدينة

الدولة

حفظ اسم المستفيد  ضمن حسابك

تابع



تأكيد الطلب

تابع



تأكيد طلب



طلب تأكيد طلب بيع    : 

 من شيء أو “بجوائز الفوز” عن بالبريد رسائل نرسل � بأننا التنويه يجب

  عن معلومات منك تطلب وص3ت اى او تصلك بريد رسائل  واى القبيل ھذا

منھا الحذر فيجب وخداع احتيال رسائل فھى               فى حسابك رقم



ارشادات الدفع

الرجاء  كتابة                   فى خانة           عند عمل التحويل الى حسابك الى              .الينا يجب الدخول الى حسابك وتحويل المبلغ  - 1

نود ان نذكركم بأن اى عمليات  احتيال سيتم اكتشافھا ومقاضاة الفاعل بعد اجراء عملية التحويل- 2

بعد اجراء عملية التحويل

وتأكيد الطلب   My orders“ “الىالرجاء الدخول الى حسابكم فى               والذھاب - 1

قبل تأكيد عملية التحويل       Western Unionبرجاء مراجعة والتأكيد من اسم المستفيد  المرسل الى     - 2

المرسلة الى بريدك ا�لكترونى Western Unionرسالة تأكيد الحوالة على 



•My Right Advertisement Limited

Level 20,AIA Tower,

251-301 Avenida Commercial De Macau

Macau Hong Kong

الرقم  للراغبين بالتسجيل بجمھورية مصر العربية بإمكانكم ا�تصال على  
او التسجيل ضمن فريقنا المتميز على رقم العضوية   01112680983:
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Join Us At       www.MyRightAd.com


