
لياتس فيالو ،نوشاف سكامو تنيوب رتنس
جيلخلا يف نيال نوا رجاتملا عورف ثدحأ
ءايزألل

نوبوك بلطأ - لياتس فيال مصخ دوك

دنع عفدلاو نيال نوا قوستلا عقاوم
ءايزألا لاجم يف مالتسإلا
نم ،ةيدوعسلا يف تاراوسسكإلاو
،تنيوب رتنس ،ءايزألل سكام  اهرهشأ
لياتس فيال

CAIRO, CAIRO, EGYPT, August 5, 2019
/EINPresswire.com/ -- تارامإلا يف
رجاتم رهشأ تحاتأ ،ةيدوعسلاو
سبالملا ءارش ءايزألل ةئزجتلا
:لثم ،نيال نوا لزنملا تامزلتسمو
نوشاف سكام ،Lifestyle لياتس فيال
Max fashion، تنيوب رتنس
Centerpoint.

ام ذنم تقلطنأ ثلالثلا رجاتملا
ةيديلقت رجاتمك ،اماع 15 براقي
لود ةصاخو ،طسوألا قرشلا يف رشتنت
نم اقالطنإ ،يبرعلا جيلخلا
ىلع حاجن ةبرجتب ترمو ،تارامإلا
اهيف تمدق ،ةقباسلا ماوعألا رادم
،اهئالمعل ةعتممو ةيرث ءارش ةبرجت
ةضوملا تاحيص ثدحأ نع نيثحابلا
،ةديجلا تاماخلا عم ،ةيبابشلا
.ةبسانملا راعسألاو

بذج يف ثالثلا رجاتملا تحجن امكو
ةعتملا فاضأ يذلا رجاتملا ميمصت يف راكتبإلا و ،تاجتنملا ةدوج ىلع ادامتعأ ءالمعلا
دهجلاو تقولا نم ريثكلا رفوت ،ةينورتكلا رجاتم ،ثالثلا رجاتملا تقلطإ ،قوستلا ةيلمعل
مادختسإلل هحاتملا مصخلا تانوبوك ثدحأ عم اهيلع فرعت ،يديلقتلا قوستلا يف لوذبملا
:انه نم نيال نوا قوستلا دنع

:Lifestyle لياتس فيال عقوم

كل مدقي ،نيال نوا لياتس فيال رجتمف ،ةيويسألا و ةيدنهلا تالالطإلا يبحم نم تنك اذإ
قوسلا بسانتل ،ةيملاعلا ةضوملا طوطخ ثدحأ عم ةجمدم ءايزألل ايسأ قرش طامنأ نم ةعومجم
.يملاعلاو يبرعلا و يجيلخلا
مصخ دوك رتخإ طقف ،لياتس فيال عقوم مصخ داوكأو تانوبوك ثدحأ ،نوبوك بلطأ عقوم ىلع رفون
.يويسأ قرش وا ثيدح زارط تاذ ،ةدوجلا ةيلاع تاجتنمب عتمتسإو ،ءايزألل لياتس فيال
ةطبترم تاجتنم نم رسألا هجاتحت ام لك يطغي امنإو ،طقف ءايزألا ىلع لياتس فيال رصتقي ال
،ةرشبلاب ةيانعلا تاجتنم ،لمجتلا تارضحتسمو روطعلا :لثم ،يمويلا مهتايح طمنب
.تاراوسسكإلا نم ةعونم ةعومجمو ،تاعاسلاو ةيسمشلا تاراظنلاو

:ءايزألل لياتس فيال نم قوستلا تازيمم
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بلطا - Max Fashion Coupon نوشاف سكام مصخ نوبوك
نوبوك

يف درفتم عقوم لياتس فيال ربتعي
ةصاخ ءايزأ مضي يذلا ،طسوألا قرشلا
عم ،اديدحت دنهلا ،ايسأ قرش لودب
لاجم يف ةيملاعلا تاكراملا
تارضحتسمو روطعلا و ءايزألا
،دوك رجنيج ةكرام :لثم ،ليمجتلا
.مهريغو يلنوا ،دنا ،ادوموريف
كمهت دق يتلا تاظحالملا ضعب كيلإو
ءايزألل لياتس فيال نم ءارشلا دنع
:نيال نوا
رثكأب تايرتشملل يناجم نحش رفوي -1
.ةيدنه ةيبور 1000 نم
3 ةعاسلا لبق نيال نوا تايرتشملل -2
ىلا نيموي لالخ يف كلصتس ،ارهظ
.تاعاس ثالث
ةثلاثلا ةعاسلا دعب تايرتشملل -3
مايأ 5 - 4 نم لالخ يف كلصتس ،ارهظ
.لمع
لمحتت نلو ،نيال نوا عفدلا كنكمي -4
ةيبور 30 ةفاضإ وأ ،ةيفاضإ فيلاكت
.مالتسإلا دنع عفدلا رايتخإ دنع

ءايزألل نوشاف سكام عقوم
Maxfashion.com:

يف نوشاف سكام تالحم ةلسلس تقلطنأ
ةلود 16 يف تعسوت ،2004 يف تارامإلا
قرشلا يف اهتيبلاغ ،ملاعلا لوح
.طسوألا

زكرمك رجاتملا عيمجف ،ةيرثو ،ةعتمم قوست ةبرجت ميدقت ىلع هرجاتم يف نشاف سكام زكري

ةلضفملا كرجاتم نم قوست
سفنب ىظحتس ،نيال نوأ
نم ريثكلا عم ةعتملا
مادختسإب ،ريفوتلا
سكام مصخ داوكاو تانوبوك
رتنس ،لياتس فيال ،نوشاف
نوبوك بلطأ ،تنيوب
Otlobcoupon.com مدقي
مصخلا داوكأ ىلعاو ثدحا
”.ةميق

Otlobcoupon نوبوك بلطأ

ءايزألاو سبالملا نم ،ةرسألا تاجايتحإل قوست
،لافطألاو لاجرلاو تاديسلل ،ةيضايرلاو ةيبابشلا
،ديلاوملا تامزلتسم ،بئاقحلاو ةيذحألا بناجب
.لزنملا تاشورفمو

نوشاف سكام تقلطأ ،يديلقتلا قوستلا ةدوج سفنبو
ةعباتم كل حيتت يتلاو ،قوستلل ةينورتكلإلا اهرجاتم
سكام تاضيفختو ضورع ىوقأو ،تاليدوملاو ءايزألا ثدحأ
سكام مصخ نوبوك مادختسإ كنكمي هنأ ،ديدجلا ،نوشاف
رثكأ تاضيفخت ىلع لصحتل ،Max Fashion Coupon نوشاف
.كتايرتشم ىلع

:نوشاف سكام نم قوستلا تازيمم
مالتسإ رايتخإ ،نيال نوا ءارشلا دعب كنكمي -1
ىتح ليصوتلا وا ،ةبيرقلا رجاتملا دحأ نم كتايرتشم

.لزنملا باب
تايرتشملل (ةقراشلا -نامجع -يبد) تارامإلا لخاد عيرسلا ليصوتلا ةمدخ رايتخإ كناكمإب -2
.ظ 12 ةعاسلا لبق تبلط يتلا
.مهارد 10 ةفلكتب ،لمع مايأ 3 - 2 نم سكام يف ليصوتلاو نحشلا قرغتسي ماع لكشب -3
.ةيتارامإ مهارد 10 ةفلكت ةفاضإ عم ،مالتسإلا دنع عفدلا كنكمي -4
.ةيتارامإ مهارد 10 ةميقب ءارشلا دنع يناجم نحش ىلع لصحتس -5

ةيلاعلا ةدوجلا نامضل ،نوشاف سكام عناصم لخاد اهعينصت متي ،نوشاف سكام ءايزأو تاجتنم
ةزيمم ءارش ةبرجتب عتمتسإو نوشاف سكام نم قوست ،ةضوملا تاحيص ثدحأ ميدقتو ، تاجتنملل
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- Centerpoint ksa Coupons تنيوبرتنس مصخ تانوبوك
نوبوك بلطأ

.نيال نوا اهعون نم ةديرفو

Center تنيوب رتنس نم نيال نوا قوست
point قرشلا يف قوستلا زكارم ربكأ
:طسوألا

قوستلا زكارم و عقاوملا لضفأ نم
يتلا ،طسوألا قرشلا يف ةيديلقتلا
ناكم يف ةرسألا تاجايتحإ عيمج رفوت
:تاديسلا ءايزأ دجت ثيح ،دحاو
بئاقحلاو ةيذحألاو سبالملا
ءايزألاو ،ليمجتلا تارضحتسمو
اضيأو ،لافطألا ءايزأو ،ةيلاجرلا
تاشورفمل ةصاخو لزنملا تامزلتسم
تاراوسسكإلا ضعبو ،مونلا فرغ
.ةيلزنملا
نم سرادملا تامزلتسم اضيأ دجتسو
سبالمو ،ةيذحألاو بئاقحلا
لك ةيادب تنيوب رتنس يف ،ةسردملا
.ةديج راعسأبو ،يسارد لصف

تاكرام نم تاجتنم عقوملا مضي
لثم ةقوثوملا ةيملاعلا رجاتملا
يبيب ،لياتس فيال ،شالبس تاجتنم
نع كينغتف ،اهريغو تراموش ،بوش
.رجتم نم رثكأ يف لوجتلا

تنيوب رتنس رجاتم دجاوتت
رطقو نيرحبلاو تيوكلاو ،تارامإلاو ةيدوعسلا :يبرعلا جيلخلا لود عيمج يف ةيديلقتلا
."ةلئاعلا دارفأ عيمجل ةلماشلا قوستلا ةهجو" هراعشو ،نانبلو رصم بناجب ،نامعو
حنميو ،نيقوستملل ةعتملا نم ةديدج ةذفان حتفيل Centerpoint.com تنيوب رتنس عقوم قلطنأ
.رسيلاو ةلوهسلاو قوستلا ةعتم نيب عمجتل ،ةديدج قوست تارايخ
اهمالتسإ رايتخإو ،نيال نوا عقوملا لالخ نم اهب بغرت يتلا عطقلا رايتخأ نألا كنكميف
يف اهمالتسإ وا ،ءارشلل يلاتلا لمعلا موي يف ،سكمارا ةكرش نحش قيرط نع لزنملا اباب ىتح
اهراهظإو ،ةمدخلا يف تاجتنملا ةفاضإب حمست يتلا Apple Wallet ةمدخ لالخ نم مويلا سفن
.مالتسإلا دنع رجتملا يف نيفظوملا دحأل
.هنم مالتسإلا يف بغرت يذلا رجتملا رايتخإ كنكمي هنأ عئارلا

عتمتستل ،Centerpoint ksa Coupons تنيوبرتنس مصخ تانوبوك مادختسإب كحصنن قوستلا لبقو
زنركش طاقن بسك بناجب ،كتايرتشم ةميق نم رثكأ وا %30 ىتح لصي كتايرتشم ىلع ريفوت لضفأب
تارملا يف ءارشلا دنع مصخ طاقن ىلإ لوحتتو ،ءارش ةيلمع لك ىلع اهيلع لصحت يتلا
.ةمداقلا
قيبطت لالخ نم وا ،ةيفرصملا تاقاطبلا لالخ نم نيال نوأ عفدلا تنيوب رتنس عقوم رفوي
.PayPal لاب يابلا

كحنمتو ةقوثوم يهف ،ةبرجتلا قحتست ،نيال نوا رجاتملا كلت نم ةدحاو نم ءارشلا ةبرجت
مادختسإب ةعتملا نم ديزم ةفاضإ كنكمي نكلو ،يديلقتلا ءارشلا دنع تازايتمإلا سفن
و بوش يبيبو لياتس فيال مضي يذلا تنيوب رتنس و لياتس فيالو نوشاف سكام مصخ تانوبوك
.ترام وشو شالبس
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