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وي وي  ويوي  وي  وي 

ىلع هيلع  روثعلا  نم  ادكأتم  تنك  هنع ،  ثحبت  ام  لك  نأ  لعفلاب  فرعت  تنأ  نآلا  .ويوي  ييل  بسانملا  ناكملا  يف  تنأ  ةميظع ! رابخأ   AliExpress. نإف ةيداصتقالا ،  ةلمجلا  راعسأ  وأ  ةزيمتم  تايرتشم  وأ  ةرخاف  تاقصلم  نع  ثحبت  تنك  ءاوس  .تائفلا  عيمج  يف  ةعئارلا  تاجتنملا  نم  فالآلا  ايفرح  انيدل   AliExpress ةمالعلا رجاتم  دجت  فوس  .ءيش  لك  ىلع  يوتحت 
هقافنإ يونت  ام  رادقم  نع  رظنلا  ضغب  ةقوثوملا ، عفدلا  قرطو  ميلستلا  ةعرسب  عاتمتسالا  نم  نكمتتس  امك  .تاموصخ  نومدقي  نيذلا  نيلقتسملا  راغصلا  نيعئابلا  بناجب  ةيمسرلا  ةيراجتلا  . AliExpress ديزملا ريفوتل  ةحاتملا  صرفلاو  تاموصخلاو  تنرتنإلا ، ربع  ةديدج  ضورع  طقف  دجت  فوس  موي  لك  .رعسلاو  ةدوجلاو  رايتخالا  ثيح  نم  لضفأ  ميدقتل  امئاد  ىعست 
ىلع ووج  ةبعل  كيدل  مهل  لوقت  امدنع  رويغ  كئاقدصأ  نوكيس  فيك  ركف  .ادج  ةريبك  ةعرسب  اديعب  باهذلا  لضفأ  ىلع  لوصحلا  نايحألا  ضعب  يف  ويج  لا ـ هذه  يه  هذه  لثم  نأل  ةعرسب  فرصتلا  كيلع  بجي  امبر  نكلو  .مئاسقلا  عمج  لالخ  نم   AliExpress. تنك اذإ  .ديزملاو  ديزملا  ظفح  كنكمي  ةيلحملا ، ةعومجملا  تارايخو  نحشلا  راعسأ  ضافخناو  ةضفخم ، راعسأ  عم 

ةبعل و ةقيدح  لوح  ةددرتم  لازت  لثامم considerchoosing ال  جتنم  ، AliExpress نإف ىلغألا ،  رايخلا  ىلع  ءاخسب  قافنإلاو  كسفن  جالع  يف  طقف  بغرت  تنك  اذإ  .صيخر  جتنم  ءارش  قيرط  نع  ةيواستم  ةقفص  ىلع  لصحت  فوس  وأ  رثكأ  عفد  قيرط  نع  ةرخافلا  ةخسنلا  ايازم  نأشب  رارق  ذاختا  ىلع  كدعاسن  فوس  .نيعئابلاو  راعسألا  ةنراقمل  ميظع  ناكم  وه 
AliExpress رخفت .اهعقوت  كنكمي  يتلا  تاروفولاو  يجيورتلا ،  ضرعلا  ءدب  رظتنت  ىتم  كربخت  ىتحو  كلاومأل ،  رعس  لضفأ  ىلع  كلوصح  نم  اًمئاد  دكأتت  فوس   AliExpress ىلإ ةفاضإلاب  .نييقيقحلا  ءالمعلا  ءارآ  ىلع  ءانب  ةدوجلاو  رعسلاو  ءالمعلا  ةمدخ  بسح  عئابو  رجتم  لك  فينصت  متي  .انتصنم  ىلع  نيعئابلاو  رجاتملا  تائم  دحأ  نم  يعوب  ءارشلل  ةصرفلا  كئاطعإب 
نكي مل  راصتخاب ،  .ةرم  لك  يف  ةقثب  ءارش  نم  نكمتت  ىتح  ةيراجتلا ، لامعألا  ةبرجت  فصت  نيقباسلا  ءالمعلا  نم  تاقيلعت  ىلع  يوتحت  ام  ابلاغو  زاتمم  فينصت  اهل  ءارش  ةيلمع  لك  .تاعجارملاو  مدختسملا  تاظحالم  ةءارق  لالخ  نم  جتنملا  سفن  ىلع  تاموصخلاو  نحشلا  ضورع  وأ  راعسألا  نراق  ىلإ  ةفاضإلاب  نيدروملا ، وأ  رجاتملل  تامييقت  ىلع  روثعلا  كنكمي  كلذ ،
ىلع ًاديدج  تنك  اذإ  .ءادعس  انئالمع  نم  نييالملا  ىلإ  عامتسالا  درجم  انيلإ --  عامتسالل  كيدل   AliExpress، وأ رجتملا  مئاسق  فشتكا  .ديزملاو  ديزملا  ريفوت  كيلعو  مئاسقلا -  نم  ققحتلل  ةقيقد  رظتنا  ةلماعملا ،  يف  ةرشابم  نآلا  ءارشلا  رز  ىلع  طغضت  نأ  لبق  .رسلا  كراشن  فوس   AliExpress قيبطت ىلع  باعلألا  بعل  ءانثأ  موي  لك  مئاسقلا  عمجا  وأ   AliExpress.
ةبعل ىلع  لصحت  نأ  ىلع  انعم  قفتن  فوس  كنأ  دقتعن  يناجملا -  نحشلا  مدقت  انتامدخ  يمدقم  مظعم  نأل   gooyo ىلع .ةرهش  رثكألا  ءامسألاو  تاهاجتالا  ثدحأو  تاينقتلا  لضفأ  امئاد  انيدل  .تنرتنالا  ىلع  راعسألا  لضفأ  نم  ةدحاو  يف   AliExpress ! ةميظع رابخأ  .انه  اهب  تررم  قوست  ةبرجت  لضفأ  أدبا  .ةرم  لك  يف  رايعملا --  يه  ةزاتمملا  ةمدخلاو  رعسلاو  ةدوجلا 

بسانملا ل ناكملا  يف  تنك   oyo ىلع هيلع  روثعلا  نم  ادكأتم  تنك  هنع ،  ثحبت  ام  لك  نأ  لعفلاب  فرعت  تنأ  نآلا  .ةينهملا   AliExpress. نإف ةيداصتقالا ،  ةلمجلا  راعسأ  وأ  ةزيمتم  تايرتشم  وأ  ةرخاف  تاقصلم  نع  ثحبت  تنك  ءاوس  .تائفلا  عيمج  يف  ةعئارلا  تاجتنملا  نم  فالآلا  ايفرح  انيدل   AliExpress ةيراجتلا ةمالعلا  رجاتم  دجت  فوس  .ءيش  لك  ىلع  يوتحت 
هقافنإ يونت  ام  رادقم  نع  رظنلا  ضغب  ةقوثوملا ، عفدلا  قرطو  ميلستلا  ةعرسب  عاتمتسالا  نم  نكمتتس  امك  .تاموصخ  نومدقي  نيذلا  نيلقتسملا  راغصلا  نيعئابلا  بناجب  ةيمسرلا  . AliExpress لالخ نم  ديزملا  ريفوتل  ةحاتملا  صرفلاو  تاموصخلاو  تنرتنإلا ، ربع  ةديدج  ضورع  طقف  دجت  فوس  موي  لك  .رعسلاو  ةدوجلاو  رايتخالا  ثيح  نم  لضفأ  ميدقتل  امئاد  ىعست 

اذه لثم  تاجتنم  نأل  ةعرسب  فرصتلا  كيلع  بجي  امبر  نكلو  .مئاسقلا  عمج   oyo ىلع تلصح  نا  مهل  لوقت  امدنع  كئاقدصأ  .كلذ  ةيفيك  يف  ركف  .ادج  ةريبك  ةعرسب  جرخي  نايحألا  ضعب  يف  لضفأ  ةينهملا   ioyo ىلع ةينهملا   AliExpress. ةددرتم لازت  تنك ال  اذإ  .ديزملاو  ديزملا  ظفح  كنكمي  ةيلحملا ، ةعومجملا  تارايخو  نحشلا  راعسأ  ضافخناو  ةضفخم ، راعسأ  عم 
لوح  zoyo ةينهملا و  considerchoosing لثامم جتنم  ، AliExpress نإف ىلغألا ،  رايخلا  ىلع  ءاخسب  قافنإلاو  كسفن  جالع  يف  طقف  بغرت  تنك  اذإ  .صيخر  جتنم  ءارش  قيرط  نع  ةيواستم  ةقفص  ىلع  لصحت  فوس  وأ  رثكأ  عفد  قيرط  نع  ةرخافلا  ةخسنلا  ايازم  نأشب  رارق  ذاختا  ىلع  كدعاسن  فوس  .نيعئابلاو  راعسألا  ةنراقمل  ميظع  ناكم  وه   AliExpress فوس
رخفت .اهعقوت  كنكمي  يتلا  تاروفولاو  يجيورتلا ،  ضرعلا  ءدب  رظتنت  ىتم  كربخت  ىتحو  كلاومأل ،  رعس  لضفأ  ىلع  كلوصح  نم  اًمئاد  دكأتت   AliExpress روثعلا كنكمي  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  .نييقيقحلا  ءالمعلا  ءارآ  ىلع  ءانب  ةدوجلاو  رعسلاو  ءالمعلا  ةمدخ  بسح  عئابو  رجتم  لك  فينصت  متي  .انتصنم  ىلع  نيعئابلاو  رجاتملا  تائم  دحأ  نم  يعوب  ءارشلل  ةصرفلا  كئاطعإب 

 - انيلإ عامتسالل  كيدل  نكي  مل  راصتخاب ،  .ةرم  لك  يف  ةقثب  ءارش  نم  نكمتت  ىتح  ةيراجتلا ، لامعألا  ةبرجت  فصت  نيقباسلا  ءالمعلا  نم  تاقيلعت  ىلع  يوتحت  ام  ابلاغو  زاتمم  فينصت  اهل  ءارش  ةيلمع  لك  .نيمدختسملا  تاعجارمو  ةءارقلا  تاعجارمو  جتنملا ،  سفن  ىلع  تاموصخلاو  ميلستلا  ضورع  وأ  راعسألا  تانراقم  ىلإ  ةفاضإلاب  نيدروملا ،  وأ  رجاتملل  تامييقت  ىلع 
ىلع ًاديدج  تنك  اذإ  .ءادعس  انئالمع  نم  نييالملا  ىلإ  عامتسالا  درجم  -  AliExpress، وأ رجتملا  مئاسق  فشتكا  .ديزملاو  ديزملا  ريفوت  كيلعو  مئاسقلا -  نم  ققحتلل  ةقيقد  رظتنا  ةلماعملا ،  يف  ةرشابم  نآلا  ءارشلا  رز  ىلع  طغضت  نأ  لبق  .رسلا  كراشن  فوس   AliExpress قيبطت ىلع  باعلألا  بعل  ءانثأ  موي  لك  مئاسقلا  عمجا  وأ   AliExpress. يمدقم مظعم  نأل 
ىلع لصحت  نأ  ىلع  انعم  قفتن  فوس  كنأ  دقتعن  يناجملا -  نحشلا  مدقت  انتامدخ   ioyo ةرهش رثكألا  نيوانعلاو  تاينقتلا  ثدحأو  لضفأ  امئاد  انيدل  .تنرتنالا  ىلع  راعسألا  لضفأ  نم  ةدحاو  يف  ةينهملا  . AliExpress، ةلثمألا هذه  يوتحت  دق  .كثحب  ىلإ  ًادانتسا  ةحقو  تاملك  ىلع  ةلثمألا  هذه  يوتحت  دق  .انه  لبق  نم  اهب  تررم  قوست  ةبرجت  لضفأ  أدبا  ا...اا  كلذ ، دعب  ىلع 

لا 1 1 ا ف ب  وياو ) وياو   ) لاؤسلا .ويوي 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ةماعلا  ةروصلا  رييغت  .ةيملاعلا  ويوي  ةقباسم  حرسم  ةبشخ  ىلع  ىلع  تفقو  .ويوي  ةقباسملا  ملاع  يف  حرسملا  ةبشخ  ىلع  تفقو  وي ص ص  .ثحبلا  ىلإ  ةدنتسم  ةيماع  تاملك  ىلع 
اذإ ويوي ، نم  هتملعت  ام  .ويويلا  باعلأ  ةسرامم  نم  ىنتغا  ًادحاو ، ًاصخش  يل  ركذا  اذام ؟ .وي  وي  ليح  لعفب  ءاينغأ  ىلع  لصح  يذلا  دحاو  لجر  يل  َةنِمَسم  ًَاَيعَم  ًةدَرعُم  ًَةنُز  َِةِعنُز  ِةِِعُرط  ِِةْدعُم  وي -  اهرابتعاب  يتايح  جراخو  يف  ناك  يذلا  ...اذل  ًاضيأ ، ويويلا  يْدنِع  ينُّركُذي ، يذلا   9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
.اليحتسم و سيل  ةريبكلا ، ةفطاعلا  عم  دهجلا  نم  يفكي  ام  تلذب  SSS- ةغللا نم  قتشم  اهمسا  عم  سيرولف  وردب  ا ف ب ب  وي , سيلو ,Ilocano ا-ف/أ  ةيمد ، لعجن  نأ  اننكمي  ويوي ، يئاذغ  ماظن  عابتا  نع  فقوتلاب  تدعو  اذإ  يرب ، .وناكوليا  ةغل  نم  اهمساب  سيرولف  ورديب  ثيدحلا  اهلكش  يف  اهمدق  نيبلفلا ، يف  ةيبعش  ةبعل  ويويلا ، .ب  ا ف  ووأ , و / ثيدحلا , اهلكش  يف 

تاودأ عنص  اننكمي  اذامل ال  ركفأ  تأدب  كلذ ، لمع  انأدب  امدنع   20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لاؤسلا ،  .تازيهجتلا  مايقلل  كيدل 
رشؤم ، 900-601 ، 600-301 ، 300-1 ةملك : رشؤم  ىرخأ 2000 000 000 000 100000000000000000000000000000000000000000000000000000  ةرم  ةيملاعلا  وي  وي  ةقباسم  يف  تزف  سسنيرب ؟ وأ  سام  وي  وي  اوسيل  صاخشأ  صخش  يأل  ةعئار   MoreExpress: 1-400، 401-800، 801-1200، رشؤم  MoreFaz: 1-400، 401-800، 801-1200، ديزملا
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