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المتاجر المتعّددة األقسام
العروض العالمة التجارية

خصم 50% على بضائع مختارةسنتربوينت

خصم 50% على بضائع مختارةدبنهامز

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارةدبنهامز كوزمتك

هاوس أوف فريزر
 خصم 25% - 75% على بضائع مختارة

 اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارة
اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارة 

اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارةماركس وسبنسر

خصم 25% على بضائع مختارة )حتى 1 ديسمبر( ترايانو

األزياء
العروض العالمة التجارية

خصم 60% على بضائع مختارةآيجنر

عرض خاص: خصم 40% على بضائع مختارةأحذية الدو وملحقاتها

خصم 40% على كافة البضائعأمريكان إيجل أوت فيترز

خصم 30% - 75%انوتا

خصم 30% - 75%اسبينال أوف لندن

خصم 30% - 70%بي سي جي ماكس أزريا

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةبيفرلي هيلز آند كو

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةبريكس

خصم 50% على كافة البضائعبورتن )داخل ترايانو(

خصم 50% على بضائع مختارةكاربيزا

خصم 25% على بضائع مختارةكالفين كالين

اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًاشاتو دي سابل

اشتِر 3 واحصل على 3 مجانًا على كافة البضائع )حتى 30 نوفمبر(كليرز

خصم 50% على بضائع مختارةكوست

خصم 50% على بضائع مختارةكولكشن أوف ستايل

خصم 30% - 75%كوليزيوني

خصم 40% على بضائع مختارةدّيون

خصم 30% - 75%جانت

خصم 20% - 50%جويليو تويست

خصم 50%حناين

أتش آند أم 
 خصم 50% على بضائع مختارة 

خصم 25% على كافة البضائع - تخفيضات االثنين الرقمي في 2 ديسمبر

هوليستر
 خصم 100 درهم لكل 500 درهم أو أكثر تتسّوق بها 

باقة من العروض على المالبس الداخلية

اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًاكشخة

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةكيكي كوتور

خصم 30% - 50% على بضائع مختارةالكوست

خصم 30% - 75%السينزا

خصم 40% على بضائع مختارةأل سي وايكيكي

خصم 30% - 75%لفيزة

خصم 30% - 50% على بضائع مختارةمايكل كورس

خصم 50% - 70% على بضائع مختارةمونكي

خصم 40% على بضائع مختارة )حتى 2 ديسمبر(مذركير

خصم 40% على كافة البضائعموجي

خصم 40% على كافة البضائع )حتى 2 ديسمبر(نكست

خصم 30% - 75%او في اس

بابلوسكي
 خصم 30% على بضائع مختارة

ابتداًء من 99 درهمًا على بضائع مختارة

احصل على هدية مع كل شراءآر آند بي

سكور برذرز
 اشتِر 1 واحصل مجانًا على 1 طقم، سترة وحذاء واستفد من خصم 40% على البضائع األخرى  

خصم من 60% إلى 70% على بضائع مختارة

خصم 60% على بضائع مختارة، باستثناء الفساتين التي تبلغ قيمتها 175 درهمًاسكور كيدز

خصم حتى 50% وهدية مع كل شراء بقيمة 500 درهم أو أكثرسيرينا

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةصفيرا
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خصم 30% على بضائع مختارةستراديفاريوس

خصم 35% على بضائع مختارةتومي باهاما

خصم 25% على بضائع مختارةتومي هيلفغر

خصم 20% - 50%فاليج

فيكتوريا سيكريت
اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على كافة البضائع

 خصم 50% - مالبس النوم
باقة من العروض على المالبس الداخلية

فيكتوريا سيكريت - بينك
 خصم 50% على المالبس

باقة من العروض على المالبس الداخلية

خصم 30% و 50%ويك إند ماكس مارا

خصم 25% - 40% على كافة البضائعوومنز سيكريت

خصم 40% على بضائع مختارةزارا

خصم 25% على بضائع مختارةزارا هوم

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةزيرو هاليبورتن

Zippy%75 - %30 خصم

األحذية
العروض العالمة التجارية

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةاثليتس كو

خصم 25% - 60% على بضائع مختارةإيكو

اشتِر واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارة )حتى 2 ديسمبر(فوت لوكر

خصم 30% - 75%هاماك

خصم 30% - 50% على كافة البضائعهافاياناس

خصم حتى 70% على بضائع مختارةهش بابيز

خصم 15% - 50%كيبوت

خصم 50% على بضائع مختارةلو كونفورت

خصم 40% على كافة البضائع )حتى 2 ديسمبر(بايليس

خصم حتى 60% على بضائع مختارةسارة جيسيكا باركر

خصم من 25% حتى 60%شو جاليري

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةسكيتشرز

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارةستيف مادن

أحذية مقابل 99 درهمًا وحقيبة مقابل 149 درهمًا على بضائع مختارة فنتشي

الصحة والجمال - مستحضرات التجميل - العطور
العروض العالمة التجارية

اشتِر 3 واحصل على الرابع مجانًاباث آند بودي ووركس

خصم 30% على كافة البضائعبوبي براون

خصم 25% على بضائع مختارةشارلوت تيلبري

خصم 50% على بضائع مختارة )حتى 2 ديسمبر(إيتود هاوس

خصم 25% )حتى 30 نوفمبر(ماك

عرض 25% - 50% )حتى 30 نوفمبر(ميك أب فوريفر

مكياجي
 عروض على مشتريات متعددة

اشتِر 2 واحصل على 1 مجانًا على كافة المستحضرات التجميلية

خصم 50% على كافة البضائع )حتى 2 ديسمبر(إن واي إكس

خصم 30% - 70% على بضائع مختارةريتشويلز

خصم 25% - 40%سيفورا

ذا فيس شوب
 عروض خاصة

خصم حتى 50% على بضائع مختارة

خصم 50%ايربان ديكاي

المفروشات واألكسسوارات المنزلية
العروض العالمة التجارية

خصم 50% على بضائع مختارةمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد

خصم 25% على كافة البضائعبوتري بارن

خصم 25% على كافة البضائع بوتري بارن لألطفال

خصم 40% على كافة البضائعبوتري بارن للشباب

خصم 20% على كافة البضائع ضمن عالمة بيزيكس ذا ون

خصم 25% على كافة البضائع وست إلم 
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البصريات والنظارات الشمسية 
العروض العالمة التجارية

الجابر للنظارات
 اشتِر 1 واحصل على خصم 40% على البضاعة الثانية 

)على بضائع مختارة فقط(

خصومات وهدية عند الشراء على بضائع مختارةالمحالت الكبرى ديجيتال

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على بضائع مختارةمغربي للبصريات

خصم 30% - 50% على بضائع مختارةريفولي اي زون

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على كافة النظارات الشمسية )حتى 30 نوفمبر(سوالريس

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على نظارات طبية مختارة وكافة النظارات الشمسية )حتى 30 نوفمبر(فيجن اكسبرس

متاجر الرياضة
العروض العالمة التجارية

خصم 35% على بضائع مختارةبيوند ذا بيتش

خصم 35% على بضائع مختارةأوكلي

خصم 50% على بضائع مختارةبوما

خصم 30% - 50% على بضائع مختارةستاديوم سبورتس آند غولف

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةأندر ارمور

المجوهرات والساعات
العروض العالمة التجارية

خصم 30% إلى 60%ريفولي

اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًازن دايموند

أخرى
العروض العالمة التجارية

خصم 30%صيدلية المنارة

بيلد أي بير
  أنفق 250 درهمًا واحصل على قسيمة بقيمة 50 درهمًا

يمكن استخدام القسيمة بقيمة 50 درهمًا في معاملة الشراء المقبلة

مركز التعليم المبكر
 عروض على مشتريات متعددة

الئحة الخصومات الجزئية )أفضل شراء(

إي ماكس لإللكترونيات
 عروض خاصة على الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة والتلفزيونات

عروض رائعة من 6:00 مساًء حتى 10:00 مساًء

خصم 30% - 60% على بضائع مختارةجاشنمال

خصم 25% - 50% على بضائع مختارةليغو

احصل على خصم حتى 50% على بضائع مختارة سامسونايت

المطاعم والمقاهي
العروض العالمة التجارية

خصم 50% على القائمة التي تضم أطباق الدجاجديري كوين

ماجيك ووك

 • أرز أو نودلز
 • طبق دجاج أو لحم باإلضافة إلى طبق خضروات

 • 3 قطع روبيان مقلية ملفوفة في فتات الخبز
 • قطعة سبرينغ رول

 • طبق حساء صغير
 • بيبسي حجم صغير

مقابل 49 درهمًا

سوجوي

 • أرز أو نودلز
 • طبق دجاج أو لحم

 • 3 قطع من الروبيان 
 • 3 قطع كاليفورنيا رول بالخضار 

 • حساء الميسو حجم صغير
 • بيبسي حجم صغير

مقابل 32 درهمًا

اطلب وجبة واحصل على حلوى التشورو مجانًا تاكو دي كاسا


