
 ان تكون موزع في ھرباالیف
 في غضون عشر دقائق!

إسرائیل  –إطالق عقد عبر اإلنترنت   
2017نوفمبر   

 رمز عقد عبر اإلنترنت+ الذي یتضمن عقد ) HMP(دلیل تسجیل مع حقیبة الموزع
سوف تحتوي على رمزعقد عبر  01.11.2017فقط العقود التي تم شراؤھا من  -مالحظة ھامة 

 .اإلنترنت
وترید تسجیل العقد على االنترنت علیك الذھاب  01.11.2017إذا كان لدیك عقد  تم شراؤه قبل 

 .إلى المستودع والحصول على رمز للعقد عبر اإلنترنت
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Il.myherbalife.com-لتسجیل عقد على االنترنت الذھاب إلى 

 "تطبیق عبر اإلنترنت"انقر على 

 

https://il.myherbalife.com/
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 معیار الذھب والتحقق من تفاصیل الكفیل - 1الخطوة 
حدد كل مربع للتأكد من أنك قد 1.

 قرأت وفھمت

 إسرائیل -حدد بلد اإلقامة 2.

 اكتب تفاصیل الكفیل3.

نظرا ألنك  تلقیت حقیبة موزع 4.
 "نعم"من كفیلك، یرجى تحدید 

مطلوب تسجیل العقد : مالحظة
 .باإلنجلیزیة فقط

 
ھذا التطبیق صالح فقط : مالحظة

 .لسكان إسرائیل
 
أحرف  3یجب كتابة : مالحظة

من اسم عائلة الكفیل باللغة 
 .اإلنجلیزیة
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 معلومات الكفیل - 1الخطوة 
للسؤال عما إذا كنت قد " نعم"اختر 1.

حصلت على حقیبة موزع من 
 .الكفیل الخاص بك

الذي یقع في ) ID(أدخل رقم العقد 2.
الركن العلوي األیسر من العقد الذي 

 تلقیتھ

أدخل رمز العقد عبر اإلنترنت 3.
 الموجود في مركز العقد الذي تلقیتھ
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العقد - 2الخطوة   

 أكمل جمیع التفاصیل1.

 إنشاء رقم تعریف شخصي2.
یرجى إدخال رقم بطاقة الھویة  أو : مالحظة

جواز السفر، ویجب أیضا تطبیق نسخة من 
 .جواز السفر/ ھویتك 

 جواز السفر الخاص بك / نسخة من الھویة
 " !!!متابعة"یمكن تحمیلھا فقط بعد الضغط على 
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االتفاق - 3الخطوة   

 انظر البنود والشروط1.

 

تحقق من كل مربع للتأكد من أنك 2.
 قد قرأت وفھمت كل واحد

 

إذا كنت ال توافق على الشروط 3.
واألحكام، یرجى االتصال بقسم 

عن طریق  خدمة أعضاء ھرباالیف
  9431111-03-الھاتف
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 التأكید

 تظھر صفحة التأكید1.

 

یمكن لموزع المستقل في 2.
حفظ الوثائق / ھرباالیف طباعة 

 المرفقة

 
 ما علیك سوى النقر على الرابط

 لعرض كل مستند
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 المستندات القابلة للطباعة

اتفاقیة : حفظ الوثائق/ یمكن للموزع طباعة •
شھادة، وشھادة  / التطبیق، ترخیص 

 .معیارالذھب 

 



9 

تلقي رسالة تأكید  عبر 
 البرید إلكتروني

سیتم إرسال تأكید التنفیذ فورا إلى البرید •
 اإللكتروني الخاص بك وبكفیلك

 

رسائل  3سوف یتلقى موزع ھرباالیف •
 :بریدیھ

 ترحیب ورقم التعریف الشخصي. 1•

 ملخص المعلومات الشخصیة ورقم الھویة. 2•

 تفاصیل تطبیق طلبیة العضو. 3•

 1:سیحصل الكفیل على برید •

بیانات الموزع المستقل في ھرباالیف  . 1•
 ورقم العضویھ
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 )االنقاط الشخصیة(اجراءات الطلبیة االولى 

 .نقطة 1100موزع ھرباالیف جدید یستطیع طلب طلبیة حد اقصى  •

یمكن لموزع ھرباالیف مستقل جدید عمل طلبیات  تصل , یوما بعد الطلبیة االولى  20لمدة •
نقطة مجموع النقاط التي حصل علیھا  موزع  3999(نقطة  3999إلى حد اقصى  

 ).ھرباالیف جدید خالل الشھر األول

یوما من الطلبیة  األولى، یمكن لموزع  ھرباالیف المستقل عمل طلبیات  بدون تحدید  20بعد •
 .نقاط
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