
اتيب رابتخا قيبطت حتتفت ينيو نشكوأ
ةررضتملا  تارايسلل نييلودلا نيرتشملل
حالصإلل ةلباقلا
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SEOUL, SOUTH KOREA, September 26,
2019 /EINPresswire.com/ -- نشكوأ
تارايسلا دازم ةصنم ،ينيو
حالصإلل ةلباقلا ةررضتملا
ىعست ملاعلا ءاحنا لك نم نيرتشملل
نيسحتل اتيب رابتخا ىلإ نآلا
توص ىلع ًءانب يلاحلا ماظنلا
 .ليمعلا
ليربأ يف اًيمسر قيبطتلا قالطإ مت
رجتمو لجوج رجتم لالخ نم يضاملا
نم هتمدخ قاطن عسوي نآلا وهو لبآ
ىلع بيولا ةصنم ىلإ لاّوجلا قيبطت
مدختسملا ىلإ لوصولل تنرتنإلا
.لضفأ لكشب
تادازم ميظنتب ينيو نشكوأ موقت
حيتت يتلاو ، ًايعوبسأ ةرشابم
ميدقت ملاعلا ءاحنا لك نم نيرتشملل
تارايسلا ءارشو تاديازملا
ةرشابم حالصإلل ةلباقلا ةررضتملا
نم ديدعلا ماق .ةيبونجلا ايروك نم
تادازم يف اوكرتشا نيذلا نيرتشملا
،هيا هيا يآ ،ترابوك لثم ةيملاع
Copart, IAA, & Auto)نشكوأ وتوأ
Auction) ، ينيو نشكوأ ةفاضإب اوماق
تارايسلا ءارشل ةزاتمم ةصرفك
حالصإلل ةلباقلا ةررضتملا ةيروكلا
نع( Hyundai & Kia) ايكو يادنويه لثم
نوبغري يذلا ةديازملا رعس عضو قيرط
و ةرشابملا ةديازملا لالخ نم هب
.ريخألا ضرعلا دازم
تارايسلا تائمب ةمئاق ثيدحت متي
موي لك ماقي سذلا رشابملا دازملل
موقي ثيح ،عوبسأ لك نم ءاعبرأ
ايريجينو ناجيبرذأ نم نيرتشملا
ايبيلو اينيمرأو ايجروجو اناغو
ةكراشملاب ياوجارابو الاميتاوغو
ءارشل ةلواحم يف دازملا يف طاشنب
ةلباقلا ةررضتملا تارايسلا
ايروك نم ةرشابم حالصإلل
.ةيبونجلا
اًثيدح نيلجسملا ءاضعألا ليجستو تاعيبملا ةدايز تمت ةديدجلا ةمدخلا هذه قالطإ ذنم
ةديازملا نولضفي نمل اهب ةصاخلا بيولا ةصنم نع اًرخؤم ينيو نشكوأ  تفشكو ، يجيردت لكشب
.رتويبمكلا ةزهجأ لالخ نم
رابتخإ يف ةكراشملا يف نوبغري نيذلا حالصإلل ةلباقلا ةررضتملا تارايسلا يرتشمل نكمي
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ربع مدقتلا ينيو نشكوأ نم اتيب
جذومن لامكا قيرط نع يمسرلا عقوملا
ىدل نوكي نأ بجوتي .ميدقتلا بلط
دازمب مامتها تابلطلا يمدقم
ةكراشملا براجت نوكتسو ، تارايسلا
ةزيم ةقباسلا تارايسلا تادازم يف
.مهل ةيفاضإ
سيئرلا ، ناه غنوي يج تلاق
اًقح ردقن نحن" :ةكرشلل يذيفنتلا
اومدختسم انل هرهظأ يذلا فغشلا
، كلذل .ةقالطإ دعب ينيو نشكوأ
انماظن نيسحت ةلصاوم انررق
لالخ نم تاظحالملا ىلإ اًدانتسا
ىلإ فدهن .يبيرجتلا اتيب رابتخا
لهسا تارايسلا دازم ىلإ لوصولا لعج
نيرتشملل ءارشلا ةيلمع ريسيتو ،
ةررضتملا تارايسلل نييلودلا
ةكرش موقت كلذل ، حالصإلل ةلباقلا
ةديازملا ماظن ثيدحتب ينيو نشكوأ
"رارمتساب
رابتخا قيبطت يف ةكراشملا نكمي
نم 2019 ربمتبس 30 خيرات ىتح اتيب
يلاتلا عقوملا لالخ
www.auctionwini.com  

--

ينيو نشكوأ لوح
تارايسلل ةلمعتسملا تارايسلل ةصنم ربكأ - ينيوتوأ ةكرش ةطساوب ينيو نشكوأ تسسأت
لثم حالصإلل ةلباقلا ةررضتملا تارايسلا دازمل ةدئار ةصنم حبصت نأ ىلإ فدهت .ةيروكلا
تارايسلا ىلع بلطلا ديازت عم ةيبونجلا ايروك يف (Copart & IAA) هيا هيا يآ و ترابوك
.ةيبونجلا ةيروكلا
تادازم سكع ىلع .اًرخؤم بيولا ةصنم لمشيل هعيسوت متو لاوجلل قيبطتك ينيو نشكوأ تأدب
لعجل اهلمكأب ةيلمعلا طسبتو ةيفخملا موسرلا عيمج ينيو نشكوأ ليزُت ،ةيلاحلا تارايسلا
دازملا ماقي .دازملا يف لوخدلل ةيلباق رثكأ حالصإلل ةلباقلا ةررضتملا تارايسلا يرتشم
رشابملا دازملل حالصإلل ةلباقلا تارايسلا نم تائملا ةفاضإ متي .ءاعبرأ موي لك رشابملا
.يعوبسٌأ لكشب
وأ ، www.auctionwini.com   :ينيو نشكوأل يمسرلا عقوملا ةرايز ىجري ، تامولعملا نم ديزمل
.(susan@auctionwini.com)  :يلاتلا ليميإلا قيرط نع ميك نازوس ىلإ مكتاراسفتسا لاسرإ
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