
 مسح هذا السطر و مع األصدقاءفهمه   بعد بكثرة إرسال هذا االتفاق دوالر أمريكى  5000جنيه مصرى إلى   500مكافآت من  اجتهدوا لتحصيل

 منافع ال يمكن تخيلها 
 أرباح هائلة ومكاسب ال تحصى

 السادة المحترمون قادة الحكومات واألعمال فى كل أنحاء العالم.أيها 

عظم التحسينات لألعمال واألموال واألجور واألسعار بتكاليف ال تتجاوز ثالثة من ألف يسرنا أن نقدم لكم أ

 كل ما تريده الدول والشركات. سبل بلوغفتح فقط من الميزانيات السنوية ت 

شركاتكم المساهمة  أو  يمكنك مضاعفة مكاسبك بعملك الشخصى بمهنتك أو مضاعفة أرباح مؤسستك الخاصة

 :وسهلة وهى كم بانتفاعكم بوسيلة مبتكرة وسريعةأو العامة أو حكومات 

  ©للدول والشركات ™مسابقات المليارات©

  إنها ضرورية لكم سهلة التنفيذ عظيمة النتائج سريعة التحسين للحياة

ينتج أفكارا إبداعية عظيمة  النتائج ستكون مدهشة ألن التفكير خارج صندوق عملك أو شركتك ال يمكن أبدا أن

  .خارج صناديقكم لتى ستأتيكم من الذين هم مبدعون فعالاألرباح كا

وقوة حكمتك فهل كان الهدهد أعلم  إن انتفاعكم بهذه الوسيلة ال يعنى ضعفا عندكم بل بالعكس يعنى زيادة عقلك

  من سيدنا سليمان عليه الصالة والسالم؟

 بين األشجار واألزهار؟ هبحريت كالذى يتنقلألحانا بديعة هل يغرد العصفور المحبوس داخل القفص 

ألنها تجمع لك كل أنواع العسل  ©التفكير بين المناحل© ا فى ابتكار األفكار المربحة نسميهإن هذه الوسيلة 

 .ولك أنت االختيار والمكاسب

 : طريقة االنتفاع بهذه الوسيلة المبتكرة لمضاعفة األرباح والمكاسب

من ألف فقط  ٣باستثمار  الشخصى كطبيب أو محام أو غيرهماتعهد الحكومة أو الشركة أو عملك المهنى  -١

آالف جنيه مصرى إن كانت الميزانية السنوية أقل من  ٣من الميزانية السنوية لتشغيل هذه الوسيلة بحد أدنى 

  مليون جنيه

  تقديم هذه القيمة كجوائز للعاملين والعمالء والمواطنين -٢

  .تنفيذ السريع أو المنفذة بالفعل وقابلة للمحاكاةالجوائز ألفضل األفكار القابلة لل -٣

عدد الجوائز وقيمة كل منها وطرق التحكيم وغيرها كلها باختيارك وتتجلى فيها إبداعاتك ويمكنك تعديلها -٤

 .دائما بما يناسبك

   ن الدولية ي القوان و   الدولة   جرمها ت للمخلوقات وال يحرمها الدين وال  يجب أن تكون موضوعات األفكار المربحة نافعة   -٥

 .حصولك على تراخيص إجراء هذه المسابقات من الجهات المختصة إن لزم األمر -٦

قيمة حق انتفاعكم بوسيلة    hadyah.netجنيه مصرى إلى ٢٠٠تحويل ⅛من ألف من الميزانية بحد أدنى - ٧

   .فقط  مسابقات المليارات

يا جميع األعمال والشركات والحكومات اربحوا واكسبوا وانتفعوا واسعدوا مع كل شعوب العالم بمسابقات 
 hadyah.net    المليارات ومشروعات مبتكرة تفاصيلها  في

hadyah.comوبالعملة المبتكرة لمكاسبكم الكثيرة العالمية 
ألف  258ها جائزة متوسط كل من7000أن تقدم جوائز عالمية عددها وبالشركات العالمية المبتكرة التي البد 

 وألحبابك ولكل األمم المتحابة والمكاسب لكدوالر لتحسين المنتجات والخدمات واألسعار واألجور 

mkasb.com         واالكتساب بملفاتها يةاالتفاق طباعةل  pdfmkasb.com/5000500.doc &mkasb.com/5000500. 

 .التزامكم بنشر هذه االتفاقية كاملة مع إعالنات مسابقاتكم -٨

بحد تقسم لميزانية السنوية % من ا0.05 وأ مصرى جنيه  500التزامكم قبل بدء مسابقتكم بدفع  مكافأة  -9

ة مثلى وهذه تفاقي م هذه االممن أرسلوا لكبطريقتكم تحددونهم  الذين  منكل فرد دوالر أمريكي ل 5000أقصى 

 :االسم :                                                   التليفون  :بياناتي
 www.mkasb.com/up.htmفى   به وآفاق استثماره واالكتساب  واستفسارات االتفاق مناقشات
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 مسح هذا السطر  مع األصدقاء وفهمه   بعد بكثرة إرسال هذا االتفاق دوالر أمريكى  5000جنيه مصرى إلى  50مكافآت من  هدوا لتحصيلاجت

   % من المنافع األعلى100ولك  المالية % من األرباح98لك 

 منافع يمكن تخيلها 
 أرباح هائلة ومكاسب تحصى

 عمال فى كل أنحاء العالم.السادة المحترمون قادة الحكومات واألأيها 
 : المالية والعملية والمجتمعية والشخصية االنتفاع بهذه الوسيلة المبتكرة لمضاعفة األرباح والمكاسب اتفاق

تفاق معك اال اهذبنشر  تعهد الحكومة أو الشركة أو عملك المهنى الشخصى كطبيب أو محام أو غيرهما - ١

 معك  وأمامك وفى نطاق العاملين والمتعاملين

تعهدكم بعقد مسابقة للمذكورين عن المكاسب المتوقعة لهم ولكم ولسكان العالم من وسيلة أحاديثك المكسبة  - 2

وسيلة أحاديثك المكسبة وتحسين فهمها وتحسين شعارها مع حفظ ملكيتها  المسابقات تشمل سبل تطوير  -3

 لمبتكرها   

رها كلها باختيارك وتتجلى فيها إبداعاتك ويمكنك تعديلها عدد الجوائز وقيمة كل منها وطرق التحكيم وغي -٤

 .دائما بما يناسبك

الدولة والقوانين    جرمها ت للمخلوقات وال يحرمها الدين وال  نافعة    المناقشات والحوارات يجب أن تكون موضوعات   -٥

 الدولية.  

 .ت من الجهات المختصة إن لزم األمرمناقشاحصولك على تراخيص إجراء هذه ال -٦

قيمة حق انتفاعكم بوسيلة   mkasb.comجنيه مصرى إلى 20⅛من ألف من الميزانية بحد أدنى  تحويل- ٧

   .فقط  أحاديثك المكسبة

ات يا جميع األعمال والشركات والحكومات اربحوا واكسبوا وانتفعوا واسعدوا مع كل شعوب العالم بمسابق
 hadyah.net    المليارات ومشروعات مبتكرة تفاصيلها  في

hadyah.comوبالعملة المبتكرة لمكاسبكم الكثيرة العالمية 
ألف  258ها جائزة متوسط كل من7000جوائز عالمية عددها أن تقدم وبالشركات العالمية المبتكرة التي البد 

  وألحبابك ولكل األمم المتحابة والمكاسب لكدوالر لتحسين المنتجات والخدمات واألسعار واألجور 

mkasb.com         00500االتفاقية واالكتساب بملفاتها  طباعةل.doc &mkasb.com/5000500.pdfmkasb.com/50 

 فى كل أنحاء العالم هذا االتفاق ينفعك أنت والشعوب والحكومات واألعمال فى جميع المجاالت

أول المجاالت كافة المنتجات المطبوعة والمذاعة بكافة السبل والخامات واإلعالنات من أول بيع  

 بمليارات والمحققة لمكاسب مليارات نسخة ورقية إلى صفقات الدول المانعة لخسائر وتعويضات 
 .والنص العربى هو المعتمد  هذه االتفاقية كاملة مع إعالنات مسابقاتكم ترجمة التزامكم بنشر -8

بحد تقسم % من الميزانية السنوية 0.05 أو  مصرى جنيه 50التزامكم قبل بدء مسابقتكم بدفع  مكافأة  -9

ة مثلى وهذه تفاقي م هذه االممن أرسلوا لكبطريقتكم تحددونهم  ن الذي  منكل فرد دوالر أمريكي ل 5000أقصى 

 :التليفون                                                     االسم :                                                    :بياناتي
 www.mkasb.com/up.htmفى   به وآفاق استثماره واالكتساب  واستفسارات االتفاق مناقشات

 
 

 

   فى هذه الصفحة

www.mkasb.com/5000500.htm 

 

ورة الشعار التى ستنفع المليارات بإذن هللا  ص تجدون    

   اتفى مكسبة الشركة العالمية لبيع المطبوعات وتوزيع الخير  أخرى وإبداعات   منها ومن شعارات نافعةويمكن بيع مليارات النسخ 
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Work to be rewarded 500L.E to 5000$ for sending this agreement after understanding it with friends &deleting this line. 

Unimaginable benefits 
Enormous profits and countless gains 

O all Glorified governments and businesses leaders all over the world. 
We are pleased to provide you with the greatest improvements to business, money, wages and 

prices, at costs that do not exceed three parts of thousand from the annual budgets open ways 

for achieving everything that countries and companies want. 

Multiply earnings of personal profession, organization, shareholding or public companies or 

even gross national income of any country by using an innovative, fast and easy tool:  

© Billions' competitions™  for countries and companies ©. 

It is necessary for All: Easy to implement -Great results –Fast life improving. 

The results will be surprising because thinking outside of your business or company box can 

never produce highly profitable creative ideas near that will come to you from those who are 

creative outside of your boxes. 

Benefiting of this tool does not mean weakness, but on the contrary, it means great mind and 

strong wisdom. Was the Hoopoe more knowledgeable than our master prophet Solomon was? 

Peace is upon him. 

Does the bird trapped inside the cage is a creative singer like the one that moves freely between 

trees and flowers? 

This method of creating profitable ideas we call: © Thinking between apiaries © because it 

brings you all kinds of honey and you have the choice and the benefits. 

How to use this innovative tool to maximize profits and gains: 

1- The government, the company, or personal professional work as a doctor, lawyer, or others 

pledge to invest only 3 per thousand of the annual budget to operate this method with a 

minimum of 3 thousand Egyptian pounds if the annual budget is less than one million pounds. 

2- Provide this three per thousand amounts as prizes for employees& customers or citizens. 

3- Prizes will be for best ideas that can be quickly implemented or already implemented. 

4- The number of prizes, the value of each of them, the arbitration methods, and others all of 

your choice, showing your creativity and you can always modify them to suit you. 

5- Profitable themes of ideas should be beneficial to creatures, not prohibited by religion, nor 

criminalized by national and general international law. 

6- Have licenses to conduct these competitions from the competent authorities if necessary. 

7- Transfer ⅛ per thousand from the budget with a minimum of 200 Egyptian pounds to  

hadyah.net, as the value of the right to benefit of Billions' competitions™ only. 

O all businesses, companies and governments 

 Profit, earn, benefit and be happy with all the peoples of the world with  Billions' 

competitions and innovated projects their details at  hadyah.net , the innovated currency for 

multi global gains hadyah.com and the innovated gains hubs companies for the loving each 

others' nations; Each innovative global company must will present 7000 international prizes 

with average $258,000 to improve products, services, wages, prices and gains for all nations  

mkasb.com .                Print& benefit : www.mkasb.com/5000500.doc   www.mkasb.com/5000500.pdf 

8-Commitment to publish this complete agreement in the announcements of your competitions. 

http://www.hadyah.net/
http://www.hadyah.net/
http://www.hadyah.com/
http://www.mkasb.com/
http://www.mkasb.com/5000500.doc
http://www.mkasb.com/5000500.pdf


9- Your commitment before the start of your competition to reward 500 L.E or 0.05% of the 

annual budget divided with a maximum of 5,000 US dollars for each one of your selection of 

persons who had sent this agreement to you as me.  

Name:                                                                            Mobile: 
 

Work to be rewarded 500L.E to 5000$ for sending this agreement after understanding it with friends &deleting this line. 

You get 98% of the financial profits 

You have 100% of the highest benefits 

 Imaginable benefits 
Enormous profits and countable gains 

O all Glorified governments and businesses leaders all over the world.  
We are pleased to present ©the tool of your winning conversations™©  

Agreement for using this innovative tool to maximize profits and financial, practical, societal 

and personal gains: 

1- The government, the company, or personal professional work as a doctor, lawyer, or others 

pledge to publish this agreement to you and to your clients and citizens. 

2 - Your pledge to hold a competition for those mentioned about the expected gains for them 

and you and the world’s population through ©the tool of your winning conversations™©  

3- Contests include ways to develop the way to gain your conversations, improve their 

understanding, and improve their logo while preserving their ownership of their creator. 

4- The number of prizes, the value of each of them, the arbitration methods, and others, all of 

your choice, showing your creativity and you can always modify them to suit you 

5- The topics of discussions and dialogues should be beneficial to creatures, not faulty to 

religion, or to the state and international laws. 

6- Have licenses to conduct these discussions from the competent authorities if necessary. 

7- Transfer ⅛ per thousand from the budget with a minimum of 20 Egyptian pounds to  mkasb.com, 

as the value of the right to benefit of ©the tool of your winning conversations™© only. 

O all businesses, companies and governments 

 Profit, earn, benefit and be happy with all the peoples of the world with  Billions' 

competitions and innovated projects their details at  hadyah.net ,  the innovated currency 

for multi global gains hadyah.com  and the innovated gains hubs companies for the loving 

each others' nations;  Each innovative global company must will present 7000 international 

prizes with average $258,000 to improve products, services, wages, prices and gains for all 

nations mkasb.com  
Print& benefit : www.mkasb.com/5000500.doc   www.mkasb.com/5000500.pdf 

This agreement is very beneficial  

It benefits you, peoples, governments and businesses in all fields worldwide 

The first fields are all printed products and broadcasting, materials and advertisements 

from the first sale of a paper copy to the deals of countries that prevent losses and 

compensation of billions and achieve the gains of billions. 

8-Commitment of including a translation of this complete agreement in the announcements of 

your competitions regarding that Arabic version is the predominant. 

9- Your commitment before the start of your competition to reward 50 L.E or 0.05% of the 

annual budget divided with a maximum of 5,000 US dollars for each one of your selection of 

persons who had sent this agreement to you as me.  

Name:                                                                            Mobile: 

http://www.mkasb.com/
http://www.hadyah.net/
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Discussions and profits of the agreement are in   www.mkasb.com/up.htm 
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