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1 سلسلة المراجعة النهائية فى البنوك اإللكترونية -بنك الليبرتى سؤال وجواب

Libertyreserve FAQ
Q. How do I protect my account from being accessed by unauthorized users?        

•	 Create	unique	passwords	
•	 Never	give	out	your	passwords
•	 Always	access	Liberty	Reserve	with	a	trusted	computer,	with	an	updated	anti-virus	software	installed
•	 Never	click	on	a	link	in	an	email,	even	if	it	came	from	your	friend	
•	 Send	us	an	email	if	you	suspect	a	fake	email	or	a	fake	web	site

 س : كيف يمكنني حماية حسابي لكي ال يتم الوصول إليه من قبل المستخدمين غير المصرح بالدخول؟

• احرص•على•إنشاء•كلمة•سر•يصعب•التعرف•عليها•.	
• ال•تبوح•بكلمة•السر•ألحد•.	
• احرص•على•الدخول•إلى•ليبرتى•رسيرف•من•خالل•جهاز•كمبيوتر•موثوق•به•،•ويحتوى•على•برنامج•محدث•باستمرار•لمكافحة•الفيروسات.	
• ال•تقم•أبدا•بالنقر•على•أي•رابط•ال•تعرفه،•حتى•ولو•كان•من•صديق•لك•.	
• اتصل•بنا•إن•كنت•تشك•في•بريد••أو•موقع•مزيف	

   Q. Am I allowed to have multiple Liberty Reserve accounts ?                              

	Yes.	You	may	open	as	many	Liberty	Reserve	account	as	you	wish	as	long	as	each	account	has	its	own
unique	e-mail	address

 هل يسمح لي بامتالك أكثر من حساب على ليبرتى رسيرف ؟

نعم.•يمكن•لك•أن•تمتلك•ما•تشاء•من•حسابات•على•ليبرتى•رسيرف•،•على•أن•يكون•لكل•حساب•بريده•الخاص•.
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Q. Now that I opened my Liberty Reserve account, how do I put funds into it ?                              

	A.	You	may	receive	payments	to	your	account	from	other	users	or	you	may	fund	your	account
	using	the	services	of	our	global	network	of	exchange	providers	that	would	be	happy	to
	exchange	your	national	currency	into	Liberty	Reserve.	The	exchange	providers	accept	the
	following	funding	options:	bank	wires,	Western	Union,	Money	Gram,	local	mailed	postal	money
	orders,	local	cash	deposits,	credit	cards	and	funds	from	other	payment	systems.	Liberty
Reserve	does	not	offer	direct	account	funding	or	withdrawal	options

اآلن قمت بفتح حسابي على ليبرتى ريسيرف ، كيف أقوم بوضع األموال فيه ؟

يمكن•لك•أن•تتلقى•المدفوعات•إلى•حسابك•من•المستخدمين•اآلخرين•أو•باستخدام•خدمات•شبكتنا•العالمية•من•الوسطاء•المعتمدين•والذين•يكونون•سعداء•
بخدمتكم•في•تحويل•عملتكم•إلى•رصيد•في•ليبرتى•ريسيرف•يقوم•الوسطاء•المعتمدين•بقبول•وسائل•االيداع•التالية•:•الحوالة•البنكية•،•ويسترن•يونيون،مونى•
جرام•،•الحواالت•البريدية•المحلية،•والودائع•النقدية•المحلية•،•وبطاقات•االئتمان•باإلضافة•وسائل•دفع•اخرى•ليبرتى•ريسيرف•ال•يقدم•التمويل•المباشر•أو•

خيارات•للسحب

    Q. How do I convert e-gold, e-Bullion, Pecunix or WebMoney to Liberty reserve   ?              

	A.	Our	exchange	providers	are	more	than	happy	to	exchange	your	funds	stored	in	a
.different	payment	system	and	put	them	into	your	Liberty	Reserve	account

كيف أقوم بالتحويل من اإلى جولد ، Pecunix , e-Bullion , WebMoney  إلى ليبرتى ريسيرف ؟

إن•الوسطاء•المعتمدين•لدينا•يسعدون•بخدمتك•في•تحويل•أموالك•المخزنة•بنظام•دفع•مختلف•ليقوموا•
بوضعها•في•حسابك•على•ليبرتى•ريسيرف•.

	A.	Please	note	that	you	can	not	exchange	LR	USD	and	LR	EURO	currencies	inside
	of	your	Liberty	Reserve	account.	You	need	to	purchase	each	currency	separately	or
	exchange	it	through	one	of	the	independent	exchange	providers	listed	under	Buy/Sell	LR
.link

     أنا أمتلك رصيدا من الدوالرات في حسابي وأحتاج إلى تحويلها إلى اليورو. ماذا علي أن أفعل؟

يرجى•مالحظة•أنه•ال•يمكنك•تبادل•العمالت•الموجودة•بالدوالر•أو•باليورو•داخل•حسابك•في••ليبرتى•رسيرف.•ولذلك•عليك•بشراء•كل•عملة•على•حدة•أو•
Buy/Sell LR•باستبدالها•من•خالل•واحد•من•الوسطاء•المعتمدين•الموجودين•في•القائمة•أسفل•الرابط
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Q.Ihave usd in my account and i need it to be converted to euro.How do i go about this?
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Q. Which is the fastest, the most trustworthy and the cheapest exchange provider? 

 A. You can find a list of established and professional exchange providers on the «Buy/Sell LR» page. The
 or 24 order processing speed varies from exchanger to exchanger. Usually most orders are completed within
.hours. Please contact each individual exchanger for more information regarding their services and fees 48

من هو األسرع ، األقل تكلفة و األكثر ثقة بين الوسطاء المعتمدين ؟

يمكنك•العثور•على•قائمة•من•االوسطاء•المعتمدين•األساسيين•والمحترفين•في•صفحة•Buy Sell LR•تختلف•سرعة•عملية•التحويل•من•وسيط•إلى
•آخر•وعادة•ما•تتم•معظم•عمليات•التحويل•في•غضون•ما•بين•24•إلى•48•ساعة•.•يرجى•االتصال•بكل•وسيط•لمزيد•من•المعلومات•حول•الخدمات•

والرسوم•.

	An	exchanger	is	a	person	or	company	who,	for	a	fee,	exchanges	cash,	credit	cards	and	a	variety
	of	other	items	(i.e.	other	digital	or	electronic	currencies)	into	the	type	of	currency	requested	by
	an	individual	or	company.	Remember	that	each	exchanger	listed	is	an	independently	owned
	and	operated	business.	They	each	have	their	own	sets	of	policies,	procedures,	fees	and	funding
	methods	to	meet	their	market	demand.	They	are	also	located	and	serve	various	jurisdictions	in
	various	countries.	You	should	do	your	own	due	diligence	to	determine	which	exchanger	will	best	fit
.your	needs	relating	to	funding	options

ماذا عن الوسيط المعتمد ؟ وكيف أتعامل معه في السحب واإليداع في ليبرتى ريسيرف ؟

الوسيط•المعتمد•هو•شخص•أو•شركة•تقوم•بتحويل•األموال•وبطاقات•االئتمان•والعمالت•االلكترونية•أو•الرقمية•األخرى•إلى•العملة•التي•يرغب•في•
التحويل•إليها•الفرد•أو•الشركة•.•وتذكر•أنه•لكل•وسيطد•موجود•في•القائمة•عمله•الخاص•القائم•به•.•هؤالء•الوسطاء•لهم•أساليب•وسياسات•خاصة•وطرق•
في•االيداع•والعموالت•التي•تناسب•رغبات•عمالئهم•.•وهم•موجودون•ويقومون•بخدمة•العديد•من•المناطق•في•العديد•من•البلدان•.•وإذا•ما•أردت•التوصل•

إلى•وسيط•يلبى•احتياجاتك•فعليك•باالجتهاد•لتحديد•أي•وسيط•سوف•تقوم•بالتعامل•معه•حسب•خيارات•الدفع•التي•تناسبك•.
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Q. What is an Exchange Provider? How do I work with an Exchange Provider to fund my
  Liberty Reserve account or withdraw funds from Liberty Reserve ?                                       

www.bokraonline.com
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Q. Do I have to use wallet?

	A.	Wallet	is	an	optional	feature	that	only	allows	making	payments	from	your	account	easier.	You	do	not
	need	to	use	Wallet	to	make	payments	if	you	do	not	want	to.	For	complete	account	access	you	have	to
	login	to	your	account.	Please	also	note	that	before	you	start	using	your	Wallet	you	need	to	first	enable	and
.add	funds	to	it	via	My	Wallet	link	from	within	your	account

هل يتعين علي أن أستخدم المحفظة؟

 المحفظة•ميزة•اختيارية•تسمح•فقط•بتسديد•الدفعات•من•حسابك•بطريقة•أسهل•،•وأنت•ال•تحتاج•إلى•استخدام•المحفظة•لتقديم•المدفوعات•إذا•كنت•ال•ترغب
 في•ذلك•ولذا•فعليك•بالدخول•إلى•حسابك•الخاص•كما•هو•مطلوب•منك•لكي•تتمكن•من•إتمام•عملية•الدخول.••كما•يرجى•مالحظة•أنه•قبل•البدء•في•استخدام

     محفظتك•فإنك•تحتاج•أوال•إلى•إمكانية•إضافة•األموال•إليها•عن•طريق•رابط
My Walletمن•داخل•حسابك

Q. I have not received my verification e-mail or any other e-mail from Liberty reserve as expected.    What can I do?

A.	Please	check	your	SPAM/Junk	e-mail	folders.	If	the	e-mail	was	there	-	please	add	no_reply@
libertyreserve.com	and	support@libertyreserve.com	e-mail	addresses	to	your	white	list	or	address	
book	in	your	e-mail	software.	This	way	all	future	e-mails	from	Liberty	Reserve	will	not	get	filtered	out.	
IMPORTANT!	Liberty	Reserve	support	staff	does	not	click	on	any	links	in	e-mails.	If	you	are	using	
SpamArrest	or	any	other	spam	blocking	software	that	sends	out	validation	links	-	we	will	not	be	able	to	
click	on	them	and	you	may	not	receive	your	expected	response	from	us.

لم تصلني رسالة التفعيل على البريد المسجل به أو أي رسالة أخرى من ليبرتي ريسيرف كما هو المتوقع. ماذا علي أن أفعل  ؟

يرجى•التحقق•من•ملفاتJunk , Spam التي•توجد•في•بريدك•اإللكتروني•.•إذا•وجدت•الرسالة•يرجى•إضافة•العناوين•اآلتية•إلى•القائمة•البيضاء•أو•إلى 
no_reply@libertyreserve.com  و  support@libertyreserve.com االيميالت•المفضلة•الموجودة•في•البريد•االلكتروني•الخاص•بك
وبهذه•الطريقة•تستطيع•متابعة•كل•الرسائل•المرسلة•إليك•من•ليبرتى•ريسيرف•.•هام!!•إن•الدعم•الفني•في•ليبرتى•ريسيرف•ال•يقوم•بالنقر•على•أي

روابط•في•رسائل•البريد•االلكتروني•.•وإذا•كنت•تستخدم•برنامج SpamArrest أو•أي•برامج•أخرى•تقوم•بحجز•الرسائل•المزعجة•التي•تقوم•بإرسال
 . روابط•التفعيل•،•فلن•نكون•قادرين•على•النقر•عليهم•وبالتالي•سوف•يكون•من•الصعب•أن•تتسلم•منا•إجابة•عليها
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طريق الـ1000 كتاب يبدأ بكتاب
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    Q. I have sent an e-mail with question and it has not been answered. Should I send another e-mail ?                                

A.	Liberty	Reserve	support	staff	replies	to	every	e-mail	they	receive.	Please	note	that	if	you	will	send	
multiple	messages	our	e-mail	system	may	mark	your	e-mail	as	spam	and	will	move	it	from	queue	
of	e-mails	to	be	answered.	It	normally	takes	between	1	and	12	hours	for	us	to	reply	to	your	e-mail	
depending	on	the	issue	that	is	being	addresses.	Please	be	patient.

لقد قمت بإرسال سؤالي في رسالة بريد الكتروني ولم أتلق إجابة عليها فهل يتعين علي إرسال رسالة أخرى؟

 إن•قسم•الدعم•الفني•في•ليبرتى•ريسيرف•يقوم•بالرد•على•كل•الرسائل•االلكترونية•التي•يتلقاها•.•يرجى•مالحظة•أنه•في•حالة•قمت•بإرسال•العديد•من
 الرسائل•فإن•نظام•بريدنا•االلكتروني•قد•يقوم•بتصنيف•رسالتك•ضمن•الرسائل•المزعجة•وسوف•يقوم•بنقلها•خارج•مجموعة•الرسائل•االلكترونية•التي

 ستتم•اإلجابة•عليها•،•وعادة•ما•يستغرق•الرد•ما•بين•1•إلى•12•ساعة•اعتمادا•على•الموضوع•الذي•تتضمنه•رسالتك•.•ولذلك•نرجو•منك•أن•تتحلى
.بالصبر

E-mail	addresses	can	not	be	updated	by	users	themselves	for	security	reasons.	If	you	wish	to	update	
your	e-mail	address	please	send	an	e-mail	to	support@libertyreserve.com	and	provide	us	with	the	
following:	your	date	of	birth,	current	e-mail	address	on	your	profile	and	the	new	e-mail	address.	Please	
note	that	we	will	only	respond	and	comply	to	requests	submitted	from	e-mail	addresses	that	are	listed	in	
your	profiles.

أود تغيير البريد اإللكتروني الخاص بي ولكن شكل البروفايل ال يدعم هذه الخاصية . ماذا أفعل ؟

 اليمكن•للمستخدمين•تغيير•البريد•اإللكتروني•من•تلقاء•أنفسهم•وذلك•ألسباب•أمنية•.•و•إذا•كنت•ترغب•في•تغيير•البريد•اإللكتروني•الخاص•بك•يرجى•مراسلة
الفني•على  support@libertyreserve.com الدعم•مع•ذكر•المعلومات•التالية•:•تاريخ•الميالد•،•البريد•اإللكتروني•الحالي•والبريد•اإللكتروني•الجديد

. يرجى•مالحظة•أننا•سوف•نرد•فقط•،•و•نمتثل•للطلبات•المقدمة•من•عناوين•البريد•اإللكتروني•الموجودة•في•ملفاتك .

Q. I have made a mistake in my date of  birth. What can I do about it?

	A.	Date	of	birth	is	used	for	verification	purposes	and	can	not	be	updated.	You	will	have	two	options:
	you	can	open	a	new	account	and	use	a	correct	date	of	birth	OR	remember	the	date	of	birth	you	have
entered	in	your	old	account

لقد أخطأت في تاريخ الميالد . ماذا يمكنني أن أفعل ؟

 إن•تاريخ•الميالد•يستخدم•ألسباب•تتعلق•بالتفعيل•والتحقق•من•شخصية•المستخدم•،•وال•يمكن•تحديثها•وفى•هذه•الحالة••سيكون•لديك•خياران•،•األول:
 يمكنك•فتح•حساب•جديد•يتضمن•تاريخ•الميالد•الصحيح•،•الثاني•:•أن••تتذكر•تاريخ•الميالد•الذي•كنت•قد•أدخلته•في•حسابك•القديم
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 Q.I would like to change my e-mail address but the profile form does not .what should i do?
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Q. Someone claims to have sent a payment to my Liberty Reserve account but funds                  
 do not appear in my account history or in my account balance. What is wrong?                             

A.	Please	note	that	all	payments	between	Liberty	Reserve	account	holders	are	instantaneous.	Every	
time	the	payment	is	made	a	unique	transfer	batch	number	is	generated	and	is	displayed	in	your	account	
history.	Account	holders	can	provide	this	number	to	each	other	as	proof	of	their	payment.	Please	note,	
that	if	company	refuses	to	provide	you	with	the	transfer	batch	number	or	provides	you	with	the	fake	one	
-	the	payment,	most	likely,	was	never	made.

يدعي شخص أنه أرسل لي دفعة إلى حسابي في ليبرتي ريسيرف ولكن األموال ال تظهر في سجل المعامالت أو في رصيد حسابى .أين الخطأ؟                   

 يرجى•مالحظة•أن•كافة•المدفوعات•بين•أصحاب•الحسابات•في•ليبيرتى•ريسيرف•حسابات•تتم•بشكل•فوري•،•وفي•كل•مرة•تتم•فيها•عملية•دفع•يتم•إنشاء
 رقم•مميز•لهذه•العملية•حيث•يظهر•في•تاريخ•حسابك.••ويمكن•ألصحاب•الحسابات•معرفة•هذا•الرقم•فيما•بينهم•كدليل•على•إتمام•الدفعة•.•يرجى•مالحظة،

 انه•إذا•رفضت•الشركة•توفير•رقم•الدفعة•أو•حتى•قدمت•رقما•ولكنه•مزيفا•فإنه•ومن•المستحيل•أن•تكون•الدفعة•قد•تمت

Q. The company lists your logo or announces that they are working with Liberty Reserve .Can this be verified in any way?                    

Any	such	claim	is	FALSE.	Please	note	that	Liberty	Reserve	is	owned	and	operated	independently	of	
any	other	business	or	company.	If	you	have	any	questions	about	performance	of	a	certain	company	
or	about	any	products	and	services	that	they	offer	-	you	need	to	contact	that	company	directly.	The	
mere	fact	that	a	vendor	chooses	to	accept	Liberty	Reserve	on	his	web	site	as	a	form	of	payment	does	
not	add	legitimacy	or	credibility	to	any	business	entity.

إذا كانت الشركة تدعى أنها تعمل مع ليبرتى ريسيرف . هل يمكن التحقق من ذلك ؟

 أي•ادعاء•من•هذا•القبيل•غير•صحيح•.•ويرجى•مالحظة•أن•ليبرتى•ريسيرف•يعمل•بشكل•مستقل•عن•أي•عمل•آخر•أو•شركة•أخرى•.•إذا•كان•لديك
 أي•أسئلة•عن•شركة•معينة•أو•عن•المنتجات•والخدمات•التي•تقدمها•،•فعليك•باالتصال•مباشرة•بالشركة•،•والحقيقة•التي•ال•تقبل•الشك•هي•أن•أي

 نشاط•تجارى•يضع•ليبرتى•ريسيرف•على•موقعه•االلكتروني•كوسيلة•للدفع•ال•يمثل•بذلك•أي•شرعية•أو•مصداقية•في•أي•كيان•تجارى
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www.3rbmall.net شركة عرب مول خلدمات اإلنترنت املتكاملة
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http://bit.ly/pImVe9 http://bit.ly/nT3Ufd http://bit.ly/nxg4ar

ما هى عرب مول
 1.عرب مول احد الشركات الرائدة فى مجال التجارة االلكترونية وحلول الويب ومسجلة رسميا

فى الشهر العقارى المصرى برقم 134367

 4. تعمل عرب مول فى مجال التصاالت الدولية منذ اكثر من ثالث سنوات , فنحن موزع
معتمد لمجموعة Dellmont لالتصاالت الدولية وتشمل

 

 2.تعرفنا  المنتديات العربية واالجنبية المتخصصة فى هذا المجال وتشهد علينا مواضيعنا

3.عرب مول وكيل معتمد ألغلبية مواقع رفع الملفات

 فى كل من مصر والشرق االوسط وبعض الدول االخرى

عرب مول تبرز شعارها دائما     
كل ماتريده واكثـــــر        

 5. نعطيك خيارات واسعة للسحب وااليداع مع اكثر من 30 طريقة نقبل بها كى نجعل
العملية دائما فى صالحك فى كل مكان وفى اى وقت


