
لوجتو تالحر مصخ تانوبوك مدختسإ
ملاعلا لوح تالحرب عتمتسإو رفاسملاو
لك يف كعم Elcouponat عقوم - حاتم رعس لقأب
ةوطخ

بلطا - Max Fashion Coupon نوشاف سكام مصخ نوبوك
نوبوك

،لوجت ،تالحر مصخ داوكأ مدختسإ
لوح تالحرب عتمتسإو رفاسملا
نم كعم Elcouponat ،رعس لقأب ملاعلا
قدانفلاو ناريطلا ركاذت زجح
لقأب ةيحايسلا تالوجلا رايتخاو
.حاتم رعس

EL OBOUR, CAIRO, EGYPT, December 4,
2019 /EINPresswire.com/ -- قوستلا
نودب ،قوستلا ةعتم كحنمت نيال نوا
نم ،لقنتلل ةيفاضإ فيلاكتو دهج
ةقثب ىظحت يتلا رجاتملا رهشأ
و ،نوشاف سكام :نيمدختسملا نييالم
رفسلا ركاذت زجح كنكمي اضيا ،يشمن
و نإ يالف لثم عقاوم نم تالحرلاو
.رفاسملا
مصخلا داوكأو تانوبوك ثدحأ كيلإ
عاتمتسإلاو اهمادختسإ كنكمي يتلا
نوا ءارشلا دنع ،ربكأو لهذم ريفوتب
مصخ دوك : مدفن ةلاقملا كلت يف ،نيال
مصخ دوك ،يشمن مصخ دوك ، نوشاف سكام
. نا يالف
يف صصختم عقوم نم رثكأ نم
رايتخإلا ةرئاد عيسوتل ،تانوبوكلا
مصخ زومر نم ةدافتسإلاو ،كل
.رثكأ تايرتشمل ،ةفلتخم

ءاسنلل ءايزألل نوشاف سكام عقوم
:Maxfashion.com لافطألاو لاجرلاو
ءايزألا ءانتقإو ءارشلا ةيلمع لهستل هرجاتم تممص ،ةيبرعلا لودلا عيمج يف هعورف رشتنت
دارفأ عيمجل قوستلا ةعتم ةفاضإ عم ،رسيو هلوهسب لافطألا تاجتنمو ،لزنملا تامزلتسمو
.ةرسألا
ريفوتل ةفاضإ ،نيال نوا ءارشلا ةيلمعل ةسلسلا ةبرجتلا سفن مدقي نوشاف سكام عقوم اضيأ
.يديلقتلا ءارشلا ةيلمع يف لوذبملا تقولا
،بوش يبيب ،لياتس فيال ،شالبس : لثم ةعئارلا تاكراملا نم ةعومجم نوشاف سكام رفوي
.دحاو ناكم يف اهريغو
نم ، كتايرتشم ىلع حاتم ريفوت لضفأ ىلع لصحتل ، نوشاف سكام مصخ دوك مادختسإ كنكمي
.سكام
،ةيلصألا ةروتافلا دوجو طرشب ،موي 14 لالخ يف كتايرتشم عاجرتسإو لادبتسإ كناكمإب
ةيلخادلا سبالملا عاجرإ كنكمي الو ،اهبيكرت وأ اهمادختسإو تاجتنملا حتف مدعو
.خباطملاو تامامحلا تاروكيدو تاشورفملاو ،ةيصخشلا ةيانعلا تامزلتسمو
.نوشاف سكام عورف نم ،كل رجتم برقأ نم مالتسإلا ةمدخ سكام رفوي
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يشمن مصخ دوك

:Namshi.com ءايزألل يشمن عقوم

قحتسي نكلو اليلق ديعب عقوم
عقومل ارخؤم هتفاضإ مت ،ةرايزلا
كوأ ينوبوك" تانوبوكلا
CouponyOK.com " يشمن عقوم
ءايزألل
جيلخلا يف قلطنإ ءايزألل يشمن عقوم
ةيدوعسلا نم ةيادب يبرعلا
هتامدخ عيمج تطغ مث ،تارامإلاو
ةيناكمإ عم ،يبرعلا جيلخلا ةقطنم
لودلا عيمجل ليصوتلاو نحشلا
.ةيبرعلا
تاكراملا ريفوتب عقوملا زيمتي
،ةيلحملاو ةيلصألا ةيملاعلا
،لافطألاو لاجرلاو ءاسنلا ءايزأل
يتلا ،ةيلحملا تاكراملا بناجب
،ةيبرعلا ديلاقتلاو تاداعلا بسانت
صاخ نكر رفوت ثيح ،تاديسلل ةصاخ
.ةمشتحملا سبالملاو ،تايابعلل

ىلعأب عتمتستل يشمن مصخ دوك مدختسا
.يشمن نم كتايرتشم ىلع حاتم مصخ
لادبتسإلا ةمدخ يشمن عقوم رفوي
موي 15 لالخ كتايرتشمل عاجرتسإلاو
.ءارشلا خيرات نم
.مهريغو ،ودلا ،رجنيج ،ساديدا ،يكيان ،تسوكال : يشمن عقوم ىلع تاكراملا رهشأ نم
نيب نهميماصت عمجت ،تايجيلخ ءايزأ تاممصم دي ىلع ةممصم ،ةمشتحملا سبالملاو تايابعلا
.ةقانألاو ماشتحإلاو ةلاصألا

تانوبوك ثدحأ كيلإ
كنكمي يتلا مصخلا داوكأو
عاتمتسإلاو اهمادختسإ
دنع ،ربكأو لهذم ريفوتب
كلت يف ،نيال نوا ءارشلا
مصخ دوك : مدفن ةلاقملا
مصخ دوك ، نوشاف سكام
 ،يشمن
”. نا يالف مصخ دوك

Elcouponat

رفسلا ركاذت زجحل Almosafer.com رفاسملا عقوم
:ناريطلاو
عقوم نع زجحلا ةقيرطو هأدبم يف اريثك فلتخي ال
كنكمي هنا ،عقوملا يف ديرفلاو زيمملا نكلو ،تالحر
لفسأ عبرملا ىلع ريشأتلاب ،نرم راعسأ ضورع رايتخإ
.ناريطلا ركاذتل زجحلا ةذفان
نرم تقو كلمتو ،ناريط ةركذت صخرأ نع ثحبت تنك اذإف
راعسأ كل رهظت ثيح ،ادج بسانم رايتخإ وهف ،رفسلل
خيراتل ،نيموي دعب وا ،نيموي لبق ناريطلا ركاذت
.حرتقملا ،رفسلا
ناريطلا تاكرش نم ةعساو تارايخ ىلع لصحتس ديكأتلابو
.كل بسنألا ةلحرلا رايتخإل ،ةيداصتقإلاو ،ةيحايسلا

ىلع حاتم رعس لضفأ ىلع لصحتل تانوبوكلا انعقوم ىلع دوجوملا رفاسملا مصخ دوك مدختسا
.قدانفلا راعسأ وا ،ناريطلا ركاذت

زكرم لكشب ةحاتملا تاضيفختلاو ضورعلا ةفرعم نم كنكمت ،ةلقتسم ةذفان اهل رفاسملا ضورع
.ةياغلل حضاوو سلسو
عقوملاو ،رصمو ،نيرحبلاو تيوكلا و تارامإلاو ةيدوعسلا : نم الك يف حاتم رفاسملا عقوم
.يلودلا عقوملا يف رالودلا و ،ةيلحملا تالمعلاب راعسألا ضرعي ،يملاعلا
ةيوجلا طوطخلا اهنم ،ناريط ةكرش 450 نم رثكأ عقوملا ىلع ةحاتملا ناريطلا تاكرش
،جيلخلا ناريط ،ناريطلل ةيرطقلا ،لينلا ناريط ،سان ناريط ،تارامإلا ناريط ،ةيدوعسلا
.اهريغو ،ةيندرألا ةيكلملا طوطخلا ،ازناهتفول



نا يالف مصخ دوك

رفاسملا عقومف ،قدانفلل ةبسنلاب
،ةيقدنف ةدحو 1000.000 نم رثكأ مضي
ةكرتشملا فرغلا نم ةيادب
5 ةرخافلا قدانفلا ىتح (ليتسوهلا)
مييقت رايتخإ لك تحت حضوي ،موجن
تامدخلاو ،نيقباسلا ءالزنلا
تامدخ لثم ،قدنف لك يف ةحاتملا
تابجولا ،معاطملا ،فرغلا فيظنت
،ةفرغلا تالالطإ ،ابسلا ،ةحاتملا
.ايازملا نم اهريغو

ناريطلا تالحرل نإ يالف عقوم
:قدانفلا تازوجحو
تالحرلا عقوم ،هيقباس نع فلتخي ال
عمجيو ،زجحلا ةيفيك يف ،رفاسملا و
يف هدوجوملا نرملا زجحلا ةزيم نيب
مدقت ةنودم نيبو ،رفاسملا عقوم
ندملا يف تالوجو تارازملا رهشا
تناك نإو ،ملاعلا لوح ةيحايسلا
لخاد ةيحايسلا ةطشنألا ىلع زكرت
.رثكأ لكشب تارامإلا

تالحرلاب صاخ نكر لوجت عقوم مدقي
مادختسإ كنكميو ،ةريصقلاو ةضفخملا
ضيفختب عتمتستل نا يالف مصخ دوك
.كتلحر ىلع ربكأ

،نيرحبلا ،تيوكلا ،تارامإلا ،ةيدوعسلا :ةيلاتلا لودلا تالمعب زجحلل حاتم لوجت عقوم
.رالودلاب راعسألا حاتت ملاعلا لود يقاب يفو ،رصم
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