
التحقق بخطوتين



(MFA)المصادقة متعددة العوامل 

.لينهو الحل العام الذي تتبعه الشركة لتأمين حماية البيانات الشخصية للموزعين المستقلين والعمالء المفض MFAالعمل بخاصية

.كلن يستطيع الُمهاجمون الدخول إليه بعد التوصُّل إلى كلمة السر الخاصة ب(2SA)إن كان حسابك محميٌّ بواسطة المصادقة الثنائية 

.تضيف خطوة حماية ثانية ذات أهمية بالغة للتأمين2SAفطريقة 

، وهذه اإلمكانية تستلزم توفُّر (2SA)حول العالم بنظام المصادقة الثنائية MyHerbalife.comمع مرور الوقت، ستُربَط جميع حسابات 

.رقم هاتف نقال قيد الخدمة

:مرحلتينوهذا يعني بأّن عملية تعريف الشخص عند دخول النظام مكّون من 

للحسابرقم سري فعّال إدخال 1.

لرقم الهاتف المسجلSMSُسيرسل بواسطة رسالة لمرة واحدة إدخال كود 2.



الدخول للحساب الشخصي في 

MyHerbalife.com جاٍر بواسطة اسم

.المستخدم وكلمة السر

العميل الُمفّضل/ للموزع المستقل 2SAعملية تسجيل 

.يجب االنتظار للحصول على رسالة التسجيل

ركة، يجب إذا كان رقم هاتفك الذي قيد الخدمة يظهر مسبقًا في تسجيالت الش

كود لالستخدام لمرة واحدةعلى للحصول" إرسال كود"الضغط على زر 

(OTP) بواسطة رسالةSMSلمواصلة التسجيل



هاتف أو إذا كان خاطئًا، رجاًء انقر على زر إن لم يكن لديك رقم 

"تحديث"

مع كود لمرة SMSبعد التحقُّق من رقم الهاتف، سيُرسل لهذا الرقم رسالة 

.  *أدخل كود المصادقة. (OTP)واحد

مرات متتالية، يجب عليك أن ( خمس)5بشكل خاطئ ( OTP)إذا تم إدخال الكود المستخدم لمرة واحدة * 

.دقيقة لمحاولة المصادقة مجدًدا30تنتظر 

العميل الُمفّضل/ لموزع المستقل 2SAعملية تسجيل 



في كل (OTP)كود لمرة واحدة، لتتجنّب طلب "تذّكرني رجاءً "يرجى اختيار إمكانية 

.يوًما90لمدةمرة تدخل فيها للحساب من هذا الجهاز 

ود لمرة ، يجب القيام بعملية المصادقة بواسطة ك"تذّكرني رجاءً "دون اختيار إمكانية 

.واحدة في كل مرة تسجل الدخول فيها للنظام

:في الحاالت التاليةإعادة المصادقة من الممكن أن يُطلب منك 

عند الدخول للنظام من جهاز جديد أو متصفّح جديد

 بعد تنظيف ملفات المتصفح أو إزالة ملفات تعريف االرتباط(cookie)

بعد تغيير رقم الهاتف المسجل في قاعدة بيانات الشركة

 تفضيالت "في بند" تذّكرني رجاءً "بعد مسح الجهاز الذي بواسطته اخترت إمكانية

"الدخول

عميل ُمفّضل قائم/إعادة عملية المصادقة لموزع مستقل



استعادة كلمة السر واسم المستخدم

مع كود لمرة واحدة، رجاًء انقر فوقSMSللحصول على رسالة

"إرسال كود"

في صفحة الدخول، رجاًء اختر

"نسيت كلمة السر"

أو

"نسيت اسم المستخدم"

"عتاب"رجاًء أدخل كود المصادقة ثم انقر على

للدخول 

البريد اإللكتروني/ اسم المستخدم 



تحديث رقم الهاتف النقال والبريد اإللكتروني
MyHerbalife.comفي قائمة تفاصيل الحاسب الشخصي في موقع(2SA)باإلمكان تحديث رقم الهاتف النقال لالستخدام في المصادقة الثنائية 

"  حسابي"في مجموعة

يرجى اختيار

"تفضيالت الدخول"

لتحديث البياناتقلم الرصاص يُرجى النقر على رمز 

שם מלאשם מלא

لىيُرجى إدخال كود المصادقة ثم النقر ع

"تابع"

*****



إنشاء حساب إضافي

.MyHerbalife.comالدخول لحسابه في لمستخدمين آخرينتمنح *يُسمح للموزع المستقل إنشاء حسابات إضافية
.ال يُسمح للعميل المفضل إنشاء بروفيل إضافي

مواصفات
استخدام حساب إضافي

:المركزيمستخدم الحساب اإلضافي 

MyHerbalife.comأي صفحة في موقعلزيارة•
وإتمام الطلبيات

ه لقسم الدعم المعرفي للحصول على استش• فقطارة التوجُّ

باألسئلة المتعلقة في الدخول للحساب الشخصي

:لهال يُسَمحمستخدم في حساب إضافي 

ل التواصل بتعديل أو تغيير تعريفات االتّصال أو تفاصي•

الخاصة بالحساب الرئيسي أو الحسابات اإلضافية

َمن باإلمكان إرفاقه للحسابات 
اإلضافية؟

الزوجة/الزوج•

شريكة الحياة/شريك•

ة/ة مساعد شخصي/مساعد•

ة/مساعد•

آخر•

عم أطراف خارجية يُشغلها الموزع المستقل لتقديم الد
والمساعدة له في مصلحته التجارية مع 

Herbalife Nutrition (دعم إداري  وشراء منتجات).

كان ما عدد الحسابات اإلضافية التي باإلم
إرفاقها؟

ن للموزعيحساب إضافي واحدباإلمكان إنشاء •

TAB Teamالمستقلين حتى مستوى 

وزعين للمحسابين إضافيَّينباإلمكان إنشاء•

TAB Teamالمستقلين بمستوى 

ثالثة حسابات إضافية باإلمكان إنشاء•

-وFounder's Circleلمستويات

Chairman's Club

في أي وقت( ID)باإلمكان إبطال هذا الوصول بواسطة حاملي رقم هوية •



.ماًما مثل المستخدم الرئيسي للحسابتMyHerbalife.comسيكون لمستخدم الحساب اإلضافي نفس مستوى الوصول في موقع

 عنوان البريد اإللكترونييجب إدخال

ابنوع الحسللحساب اإلضافي، واختيار 

"إرسال"ثم النقر على

ني سيتم فحص عنوان البريد اإللكترو

للتأكد من أّن هذا الحساب غير قائم 

لالتصال بنفس التفاصيل

 يقوم بينما" في االنتظار"سيكون الوضع

ابه مستخدم الحساب اإلضافي بإنشاء حس

واالنتقال لعملية التسجيل

"  حسابي"في مجموعة

يرجى اختيار

"تفضيالت الدخول"

في حقل

د زائيجب النقر على عالمة " حسابات إضافية"

إلضافة الحساب اإلضافي)+(

שם מלא

*****

إنشاء حساب جديد



، (2SA)بعد إكمال التسجيل بإجراء المصادقة الثنائية 

كتروني رسالة بريد إلسيستلم مستخدم الحساب اإلضافي 

،للمصادقة

مع إشعار بأن رقم الهاتف تم تسجيله

افي بعد إنشاء كلمة سر، سيستلم مستخدم الحساب اإلض

للدخول للنظامرسالة بريد إلكتروني مع رابط

بعد أن يستلم مستخدم الحساب اإلضافي دعوة، يمكنه البدء بإنشاء حسابه 

سيستلم مستخدم الحساب اإلضافي رسالة مع دعوة

تحديد كلمة السر

1 2 3

test2tset@2tset.

إنشاء حساب إضافي



"حسابات إضافية"باإلمكان حذف حساب إضافي في أي وقت بواسطة الموزع المستقل داخل مجموعة

"تفضيالت الدخول"← " حسابي"السطر

تخدم وكذلك لعنوان البريد اإللكتروني للمسرسالةبعد حذف الحساب اإلضافي، ستُرسل 

للموزع المستقل

حذف حساب إضافي

ائد يجب النقر فوق عالمة الز" حسابات إضافية"في مجموعة

وتأكيد الحذف)+( 

*****



تعلق بحظر قسم دعم المعلومات التأثير على قرارات الموزع المستقل في مسائل تال يستطيع

رةً إذا كانت لدى مستخدم الحساب الفرعي أي أسئلة، يجب عليه التوجه بها مباش. الدخول

.  للموزع المستقل

حذف حساب إضافية


