To manage your My-HD TV account including renewing your subscription, make sure to register first via
our Self-Service. If you haven’t registered yet, please follow this link - https://selfservice.myhd.tv/Registration.aspx.
 إذا لم تكن قد سجلت بعد. تأكد من التسجيل أولا عبر الخدمة الذاتية،  الخاص بك بما في ذلك تجديد اشتراككMy-HD TV إلدارة حساب
- https://selfservice.my-hd.tv/Registration.aspx  فالرجاء اتباع هذا الرابط،
We are accepting Visa and Master cards for subscription renewals. To renew your subscription online,
please follow these steps…
... يرجى إتباع هذه الخطوات،  لتجديد إشتراكك عبر اإلنترنت. لتجديد اإلشتراكMaster  وVisa نحن نقبل بطاقات
1. Enter the USER NAME and PASSWORD which you’ve used to register online and click Login.
إدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم استخدمتهما للتسجيل عبر اإلنترنت وانقر فوق تسجيل الدخول

2. Under the My Subscription tab, click Renew Service.
Renew Service  انقر فوق "تجديد الخدمة، My Subscription تحت عالمة التبويب اشتراكي

3. Choose the receiver which you wish to renew by clicking SELECT. The MOP (mode of payment)
should be Credit Card.

 (طريقة الدفع) هي بطاقةMOP  يجب أن تكونSELECT. اختر جهاز الستقبال الذي ترغب في تجديده بالنقر فوق
.Credit Card الئتمان

4. If you wish to renew for 6 months, then the CONTRACT PERIOD and the BILLING FREQUENCY should
be 6 months. If 12, the CONTRACT PERIOD and BILLING FREQUENCY should be both 12.
The PREFERRED COLLECTION DAY means the date of payment collection or date your card will be
charged.
BILLING  و وتكرار الفواتيرCONTRACT PERIOD  أشهر فيجب أن تكون فترة العقد6 إذا كنت ترغب في التجديد لمدة
.12  فإن فترة العقد وتكرار الفوترة يجب أن يكونا كالهما، شهر12  أشهر و إذا كنت ترغب في التجديد سنه كامله6 FREQUENCY
. يعني يوم الختيار المفضل وهو تاريخ جمع الدفع أو تاريخ بداية تحصيل الرسوم من بطاقتكPREFERRED COLLECTION DAY

4. Review the amount before clicking SUBMIT. The amount is in USD and AED always as seen
below.
 يكون المبلغ بالدولر األمريكي والدرهم اإلماراتي دائماا كما هو موضح أدناه."راجع المبلغ قبل النقر فوق "إرسال

5. Click CONFIRM if the amount is correct.
 إذا كان المبلغ صحيحا اCONFIRM انقر على

6. Enter the details of the credit card and then click NEXT.
NEXT ثم انقر فوق، أدخل تفاصيل بطاقة الئتمان

Paying online is secured and your credit card details are NOT STORED nor will be used by My-HD in any
other transactions.
. في أي معامالت أخرىMy-HD الدفع عبر اإلنترنت مضمون ول يتم تخزين تفاصيل بطاقتك الئتمانية ولن يتم إستخدامها بواسطة
Thank you for renewing your My-HD subscription!
My-HD!شكرا لتجديد اشتراكك في

