
ماعلا ةياهن تاموصخو ضورعو تاضيفخت
عقاوم نم ديدعلا يف ديدج ماع لابقتسال
ينورتكلالا قوستلا

2019-2018 تاموصخو ضورع

رجاتملا سفانتت ماع لك ةياهن يف
ضورعلا ميدقتل ةينورتكلالا
ةفلتخملا اهتاجتنم ىلع تاموصخلاو
يأ-نون-قوس) رجتم رجاتملا هذه نم
(تنس ندلوج-بره

CAIRO, CAIRO, EGYPT, December 30,
2018 /EINPresswire.com/ -- ةياهن عم
ديدعلا سفانتت ديدج ماع ةيادبو ماع
ةينورتكلالاو ةيراجتلا قاوسألا نم
تاجتنملا عيمج ىلع ضورع ميدقت ىلع
كلذو ،اهب ةصاخلا ماسقالا ةفاك يف
ةفلكتلا ئبع ءالمعلا ىلع ريفوتلل
رهش يف سانلا لفتحي ثيح ،ةريبكلا
ديعو ،ةنسلا سأر ةليلب ربمسيد
سبالملا ءارشب ديجملا داليملا
قوستلا لالخ نم مهيلع ريفوتلاب انمقف ،مهلزانم نييزتل تاروكيدلاو ةديدجلا
:تاضيفختو تاموصخ بسن ربكأب قوستلل عقاوم لضفا مكيلاو ينورتكلإلا

صصختم عقوم وه نوبوك بلطا
ضورعلا ميدقت ىف
Coupon مصخ تانوبوكو
Codes 2019 رجاتملا رهشأل
عقاومو ةينورتكلألا
ىتش ىف نيال نوألا قوستلا
ىلع لصحتل ،تالاجملا
ىلع نكمم ريفوت لضفا
ىف ناكم ىا نم كتايرتشم
”.ملاعلا

Otlob Coupon

:ةنسلا سأر يف نيالنوا قوست عقاوم لضفا
:i Herb.com عقوم

بريه يا عقوم ،تنرتنالا ةيلديصب بريه يا عقوم بقلي
يا ةكرش ةيادب تناك نيالنوأ قوستلل يكيرما عقوم وه
نم تروط نأ ىلا ةريغص ةكرش تناك ثيح 1996 ماع بريه
ربع نيالنوا ةيقيوست ةمدخ لضفأ مدقتل اهنأش
نوكي يتلا تاكرشلاو عقاوملا ضعب فالخ ىلعو تنرتنالا
يلوت بريه يا ةكرش نإف طقف يداملا حبرلا اهفده
نم مالكلا اذهو اهئالمع ةمدخل ربكألا مامتهالا
ام بريه يا تاجتنم عونتت ، ةكرشلا عم ءالمعلا براجت
تاجتنملل رجتم لضفاو مها حبصاو جتنم فلأ 35 نيب
عقوملا يوتحي كلذك،تايواميكلا نم ةيلاخلا ةيعيبطلا
لسعلا :لثم فانصألا لك نم ةيليمجتو ةيجالع باشعا ىلع
ياشلا ،ةففجملا هكاوفلا ،ةفلتخملا هعاونأب

ماسقا مهيدل نأ امك سيسختلاو سكوتيدلا تاجتنم،ةيئاذغ تالمكمو تانيماتيف ،هعاونأب
.لافطالل باشعأو ،ةيعيبطلا ليمجتلا تاجتنمو ةأرملاب ةصاخ
نم كتاينتقم ىلع مصخ %30 ىلا لصت ماعلا ةياهن ةبسانمب  تاموصخو ضورع عقوملا مدقي
 .عقوملا مصخ ىلع يفاضا مصخب عتمتستل بريه يا مصخ نوبوك                 ىسنت الو عقوملا

: Noon.com عقوم
يف ةيعون ةلقن ليكشت ىلع لمعت ثيح ,ةقطنملا يف يبرع قوس ربكأ موك.نون ةصنم ربتعت
قوفي ام عقوملا ضرعي . ةيلاع ةيتسيجولو ةينقت تايناكمإ لالخ نم ةينورتكلإلا ةراجتلا
دعاست يهف ,نيقوثوم نييلحم ةعابل كلذك وأ ةيملاع تاكرامل تناك ىوس يهو جتنم نويلم 20 نع
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وه  موك.نون عقوم . عسوأ قاطن ىلع عيبلل اهضرعو مهتاجتنم ميدقت ىلع صاخلا عاطقلا باحصأ
اقباس هعم اولماعت نمم ديدعلا اهضرعي يتلا تامييقتلا ةداهشب كلذ ,ءارشل نومضم عقوم
ةقث لحم هنم لعجي رئاز نويلم 30 قوفي يذلا يرهشلا هراوز ددعو اذه .ءارش وأ عيب ءاوس
اهيلع يتلاو اهضرعي يتلا تاجتنملا عاونأ ددعت ىسنن الو اذه .ةيلاع ةيقادصم هبسكي
تاضايرلا ،قئادحلاو لزانملا تامزلتسم,بتكلا ،تاينورتكلإلا ،ءايزألا: اهنمف ,تاضيفخت
ديلاوملاو لافطألا تاجتنم ،باعلألا ،ةيصخشلا ةيانعلا،لامجلاو ةحصلا ،تاهزنلاو
ثيدحتب موقت ةيموي ضورع ةناخ ىلع يوتحي هنا امك ،ةيرود ةفصب ةددجتم يهو اهريغو ،ددجلا
. قوستلل دعتساو ةزيمم ضورعب عتمتساو نون مصخ نوبوك ىلع لصحاو موي لك اهضورع

:Golden scent عقوم
رز ةسبكب تاكراملا نم ةعومجم رهشأ ىلا كذخأت قوست ةلحرب عتمتساو لامجلا ملاع لخدا
نم حئاصنو تاجتنم نم هجاتحت يللا لك كل رفون اننأل ،تنس ندلوق يف بابشلا حورو حرفلا
!لامجلا تاحيص ثدحا
و ،ليمجتلا ءاربخو نييلحملا نيرثؤملا لضفأ نم مهلتساو هديرت يذلا يلاثملا رهظملا ققح
ةيميلعتلا جماربلا ىلا ةفاضإلاب ،تنس ندلوق يف لامجلا تاجتنم نم ةعساو ةعومجمب
.جايكملاب ةصاخلا
ةيملاع ةكرام 300 نم رثكأب عتمتست ناشلع تنس ندلوق مصخ نوبوك ىلع لوصحلا كنكمي اضيا
نم كل ةيلاثملا تاجتنملا تنس ندلوق يف نودجتس ،عقوملا ىلع جتنم 10000 نم رثكأب ،ةيلحمو
.ماعلا ةياهنب الافتحا ليمجتلا تارضحتسم ىلإ ًالوصو روطعلا

: souq.com عقوم
تاذب اًمامت ةيملاعلاو ةيلحملا تاكراملا نم تاجتنملاو علسلا فلتخم رجتملا مدقي
ةيناكمإ هئالمعل رجتملا رفوي كلذك ، ،يساسألا اهرجتم يف نوزامأ اهمدقت يتلا ةقيرطلا
لباقمب هتلومع ىلع لصحيل عقوملا يف اهضرع ربع تناك ًيأ مهب ةصاخلا تاجتنملا عيب
.قوستلل ضورعلا لضفأب عتمتساو قوس مصخ دوك ىلع لصحا ،هربع متت يتلا عيبلا تايلمع
نم بسحي كلذ مغرب نكلو ،طقف ةيبرعلا لودلل ةهجوملا ةينورتكلإلا رجاتملا نم وه حيحص
امم اًرخؤم نوزامأ هيلع تذوحتسا نأ دعب ةصاخو ،ةريهش ةيملاع قوست عقاوم ةمئاق نمض
.ةيبرعلا ةقطنملا يف نوزامأ عرف هلعج
قوستلا ةصرف اومنتغاف ماعلا ةياهن ةبسانمب ةريبك ضورعو تاموصخ رفوي عقوملا نا امك
.لقأ ةفلكتب
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