
 

 

 ماهي خدمة وصفتي؟ 

المستلزمات الطبية   األجهزة و الشركة الوطنية للشراء الموحد لألدوية و  حدى خدماتإ هي 

ات  ـق تطلعـتي في تحقيـهم وصفـتس,لكة ـة في الممـبالتعاون مع وزارة الصح "نوبكو"

ل  ـتسهي من خالل رفع أداء الخدمات الصحية و  ن جودة الحياة،ـبتحسي 2030كة ـ رؤية الممل

ة ليكون  ـاصـالخ اتاية األولية بالصيدلي ـمراكز الرع الحصول عليها عبر ربط المستشفيات و

 . االدواء متوفر في لك ماكن وبأي وقت ومجان  

 وصفتي؟ لخدمة  الرئيسيون  المستفيدونمن 

ذات    الصحية الحكومية بالمملكة  المنشآتجميع المرضى الذين يتمتعون بأهلية العالج في  

 خدمة وصفتي.  –المتعاقدة مع شركة نوبكو  العالقة و

 

 ماهي أهداف وصفتي؟

 األنظمة اإللكترونية لتسهيل وتيسير خدمات صرف األدوية  توفير أعلى المعايير و -

 الشمولية في التوسع لتغطية جميع المرافق الصحية في المملكة  -

 الحد من الهدر  وفي القطاع الصحي كفاءة اإلنفاق رفع  -

 للمرضى في جميع أنحاء المملكة ضمان توفر األدوية   -

 م الدواء ا تحسين وتطوير إرشادات استخد -

 ماهي مميزات خدمة وصفتي؟

 مختلفة جغرافيًا في المملكةإماكنية صرف األدوية من مواقع   -

، الكتابة الخطية عنتالفي األخطاء الطبية التي تنتج تحقيق سالمة المرضى من خالل  -

 تلقائي من تعارض األدوية واألدوية الحساسة للمستفيد التحقق وال

 األدوية للمريض من خالل الطبيب المعالج  إعادة صرف سهيلت -

 الرسائل النصية عبر   تلقي إشعارات لحظية بحالة الوصفة -

 االطالع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت  -

 عمليات االحتيال وسوء االستخدام عند أثناء عملية الوصف والصرف.الحد من  -

 مركز اتصال لخدمة المرضى )المستفيدين( على مدار الساعة. 



 

 

 

 وصفتي للصيدليات المشتركة؟ خدمة  ما هي مزايا 

عمليات   عبرحد كبير  ارتفاع أرباح الصيدلية لفي لخدمة لوصفتي   االنضماميساهم  -

 من قبل المرضى ) المستفيدين ( لغير أصناف خدمة وصفتي.  الشراء

 دخول شريحة جديدة من المرضى ) المستفيدين ( للصيدلية.  -

 .المشاركة المجتمعية وخدمة القطاع الصحي -

الداخلية في مراكز الرعاية األولية أو المستشفيات التابعة ل سيتم إغالق الصيدليات ه

 للقطاعات الصحية المشتركة في وصفتي؟ 

ة  ـ اية األوليـراكز الرعـلتمكن مارية ـات التجـ ع الصيدليـاون مـدمة وصفتي بالتعـل خـتعم

عتماد على عمليات الصرف عبر الصيدليات المشتركة بالخدمة وبشلك  والمستشفيات باال

 المستشفيات.  و في مراكز الرعاية األولية تدريجي يتم إغالق الصيدليات الداخلية

 هل الخدمة تقدم مجانا للمريض )المستفيد( أم بمقابل مادي؟

أخذ   امن خدمة وصفتي وال يقبل بتاتً  لجميع المرضى )المستفيدين( امجان  الخدمة تقدم 

 .للخدمة  امقابل مادي نظيرً 

 تأهيل صيدلية خاصة؟ شتراطات اماهي 

 التسجيل بمنصة نوبكو كصيدلية معتمدة.  -

 أن تكون رخصة المنشأة الصيدالنية وجميع األوراق الرسمية سارية المفعول. -

 أن تتعامل الصيدلية مع الموردين المعتمدين والمذكورين في قائمة وصفتي فقط.  -

السعودية أن يكون الصيدلي العامل في الصيدلية حاصل على تصنيف من الهيئة  -

 .للتخصصات الصحية برخصة سارية المفعول

 نترنت للدخول على النظام. توفر جهاز حاسب آلي موصل بشبكة اإل -

 و قارئ باركود. ستخدام الدواءاتوفر طابعة ملصق إرشادات  -

 



 

 كيف يمكن للصيدلية اإلشتراك في الخدمة؟ 

بالتسجيل  بإماكن الصيدلية الراغبة ابقة لشروط التأهيل، ـة مطـبعد التأكد من أن الصيدلي

 /https://wasfaty.sa/pharmacy-registrationالتعريفي بموقع وصفتي على الرابط  

 

   ماهي شروط تسجيل الصيدلي في خدمة وصفتي؟

من الهيئة السعودية  ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعولال بد للصيدلي أن يكون لديه 

 للتخصصات الصحية.

 

 خدمة وصفتي؟ الصيدلية في اشتراكخطوات  ما هي

التالي  على الرابط   خدمة وصفتي موقع فيللصيدلية تعبئة نموذج طلب االشتراك  •

registration/-https://wasfaty.sa/pharmacy  ة  ـات اإللكترونيـ ن خالل الخدمـأو م 

 )طلب اشتراك صيدلية(

شتراطات التأهيل  مطابقة الصيدلية ال  قبل فريق خدمة وصفتي من يتم التأكد من •

 ومالئمتها لخطة التوسع.

بمتطلبات التسجيل والتأكد من  ها تزويدبعد مطابقة الصيدلية لالشتراطات، سيتم  •

 توفرها. 

من قبل فريق  نوبكو كصيدلية معتمدة موقع شركةالتسجيل في يتم إرسال رابط  •

 شتراك. وتوقيع نموذج اال خدمة وصفتي

 ستخدام نظام خدمة وصفتي. ا تدريب الصيادلة على  •

 . في الصيدلية تدشين الخدمة •

 

 ؟ - وصفتيخدمة –نوبكو  شركة معتمدة لدىكصيدلية صيدلية الماهي آلية تسجيل 

  موقع( في SRMكصيدلية معتمدة على نظام ) وإتمام عملية التسجيل رابطال بعد استالم

من  والرد  الصيدلية تسجيل عتمادامراجعة البيانات والوثائق المقدمة قبل  يتمشركة نوبكو، 

 . حيث تخضع العملية لمتابعة الطلباتفريق خدمة وصفتي، قبل 
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  (؟SRMهو نظام تسجيل الصيدليات ) ما

كون صيدلية تل التسجيل شتراك ب االفي  هو نظام إلكتروني يسمح للصيدلية الراغبة

 . -خدمة وصفتي-معتمدة لدى شركة نوبكو 

 ؟(SRM)ما هو اإلجراء في حال مواجهة مشلكة في التسجيل بنظام 

 للدعم.  920018184التواصل مع مركز اتصال شركة نوبكو  

 

 و المتطلبات القانونية المطلوب تقديمها عند التسجيل أماهي الوثائق 

 كصيدلية معتمدة؟

 لتزم الصيدلية بتقديم الوثائق والمستندات القانونية أدناه على أن تكون حديثة  ت

 : ومطابقة للسجل التجاري سارية المدة و

 صورة السجل التجاري.  •

 شهادة الزاكة و الدخل.  •

 التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.شهادة  •

 شهادة ايبان العميل مختومة من البنك. •

والمتطلبات   الوثائقنوبكو وتقديم جميع  موقع شركةستكمال عملية التسجيل في ابعد 

 عتماد؟، ما الفترة الزمنية المطلوبة لعملية االالقانونية

،  والمتطلبات القانونية الوثائقستالم جميع وا  إتمام التسجيل في موقع شركة نوبكو بعد

 .أيام عمل 7إلى  5من عتماد تستغرق عملية اال

 ال  ـستكما ات وـلومـظ المعـنوبكو حف  ركةـع شـموقل في ـاء التسجيـمكن أثنـهل ي

 ا؟ـ اءات الحقر ـاإلج

حيث    خالل النظام، حفظ المعلومات بشلك جزئيأثناء التسجيل من  نعم، يمكن للصيدلية

ا والنقر على زر  رقم السجل التجاري المدخل مسبًق  إدخال ستعادة المعلومات عبرايمكن  

 البيانات.  بقية)تقديم( إلكمال 

 ؟ ه عتماداكيف أعرف أن التسجيل تم 

)نموذج باللغة العربية واإلنجليزية( إلشعاركم   نوبكو بريد إلكترونيشركة  سوف يصلك من 

 .معتمدبأن الطلب 



 

إعادة التسجيل في منصة   طلب اشتراكها  قبولهل تستطيع الصيدلية التي لم يتم 

 نوبكو مرة أخرى؟ 

 ويرجى التأكد  , ستخدام نفس السجل التجاريا ب رىنعم من الممكن إعادة التسجيل مرة أخ

 بشلك دقيق وصحيح. والمتطلبات القانونية الوثائقمن إدخال جميع  

 أكثر أسباب رفض نموذج تسجيل الصيدلية كصيدلية معتمدة في منصة نوبكو؟ هي ما

 .PDFبصيغة ملف  والمتطلبات القانونية الوثائقعدم تقديم  -

 المدة. وجود وثائق ليست سارية  -

 .المطلوبة والمتطلبات القانونية الوثائقعدم إرفاق جميع  -

 المدخلة في صفحة تسجيل الصيدليات   البياناتة يجب مطابق -

 . المرفقةالمتطلبات   و بالوثائق

 (.صيدلية معتمدة) همتءختيار مجموعة الحساب ومالاالتأكد من   -

 ما المتصفح المناسب لنظام تسجيل الصيدلية كصيدلية معتمدة؟

أو إصدار   60.03112.101إصدار     Google Chromeالمتوافق هو  تصفحن المإفبشلك عام، 

 أعلى من ذلك. 

 صيدلي ؟ لل ر الصرف يهي معاي ما

 . اإلقامة/التأكد من مطابقة الوصفة اإللكترونية للهوية الوطنية -

 الحفظ   طريقة اإلستخدام و  تقديم المعلومات الاكفية للمريض عن الدواء و  -

 إرشادات اإلستخدام.  و

 .(الدواءإرشادات إستخدام ) طباعة ملصق الدواء  -

 التأكد من عدم تعارض األدوية وذلك من خالل تاريخ الصحي للمريض المسجل بالنظام.  -

 كيف تتم عملية وصف الوصفة اإللكترونية في خدمة وصفتي ؟ 

المنشآت الصحية المشتركة في خدمة   األطباء فييتم كتابة الوصفة إلكترونيًا من قبل 

عملية اإلدخال سوف يتم التأكد من الوصفة الطبية وبعد إتمام , سم العلميباال  وصفتي

 ومعالجتها وتخزينها بنظام مزود الخدمة. 

 



 

 كيف تتم عملية صرف الوصفة اإللكترونية في خدمة وصفتي؟ 

 الصيدليات المشتركة بالخدمة من خاللله  ةيقوم المريض بصرف األدوية العالجية المحدد

صة خدمة وصفتي ومن ثم إدخال رقم  باستعراض الصيدلي للوصفة عبر من ويتم ذلك 

 الوصفة المرتبطة برقم الهوية الوطنية/اإلقامة الخاصة بالمريض )المستفيد(.

 في النظام؟   اجزئي   الوصفة هل باإلماكن صرف

 و على مستوى الدواء الواحدأيمكن للصيدلي الصرف الجزئي على مستوى الوصفة اكملة 

 على رغبة المريض أو في حال عدم توفر الصنف.
ً
  بناء

 هل يمكن إلغاء الوصفة بعد الصرف؟ 

 موافقة المريض من ، وعليه البد التأكد ال يوجد خاصية عبر النظام إللغاء الوصفة بعد الصرف

 صرف الوصفة بالنظام. و التسليم األدوية قبلواطالعه على 

 لألدوية الموصوفة؟  خرآسم التجاري أو الحصول على بديل هل يحق للمريض تغيير اال

مختلف عن   آخروطلب صرف بند تجاري  اليحق للمريض تغيير االسم التجاري المذكور بالنظام

 . المعتمد في خدمة وصفتي

 هل يحق للمريض االسترجاع النقدي لألدوية الموصوفة؟

 لألدوية مطلًقا. ال يحق للمريض )المستفيد( االسترجاع النقدي  

 هو اإلجراء؟ في حال تم التعدي على الصيدلي، ما

عدم   وفقًا لنظام حماية الممارسين الصحيين، ضرورة احترام الصيدلي والعاملين الصحيين و

ويحق للصيدلي رفع بالغ للجهات المعنية  التعدي عليهم بأي شلك اكن لفظي أو جسدي، 

 إن حدث ذلك. 

 هو اإلجراء؟ الدواء، مافي حال عدم توفر 

اتصال خدمة  مركز مع  التواصل )المستفيد( بضرورة  المريض  ُيبّلغحال عدم توفر الدواء، في 

 . أو تطبيق واتس آب على نفس الرقم 932 0000 92وصفتي على الرقم الموحد 

 ؟ما اإلجراء في حال واجه الصيدلي مشالك تقنية أو فنية أثناء استخدام المنصة 



 

بإماكنه التواصل مع مركز اتصال خدمة وصفتي للدعم والمساعدة على الرقم الموحد   

 أو خدمة الواتس آب على نفس الرقم. 920000932

 ؟ما اإلجراء في حال واجه الصيدلي تحديات مع المريض ) المستفيد ( 

بإماكنه إبالغ المريض ) المستفيد ( التواصل مع مركز اتصال خدمة وصفتي للدعم واالفادة 

 باالتصال او خدمة الواتس آب    920000932على الرقم الموحد  

 هو اإلجراء؟ في حال عدم حصول المريض )المستفيد( على رقم الوصفة، ما

يتطلب على  سبب اكن على رقم الوصفة ألي  (المستفيدالمريض )في حال عدم حصول 

ة مباشرة وصرفها من  تزويده برقم الوصف ل تصال خدمة وصفتيا المريض التواصل مع مركز 

  قبل الصيدلي.

 

 تعريفي خاص بالصيدلي لنظام خدمة وصفتي؟  ستخدم أو فيديو مهل يوجد دليل 

وصفتي اإللكتروني خاص للصيدلي باللغة  خدمة نعم يوجد دليل مستخدم متاح بموقع 

عبر   ستخدامتعريفي يوضح خصائص النظام وكيفية اال وكذلك فيديو العربية واإلنجليزية

 /https://wasfaty.sa/guideالرابط التالي 

 خدمة وصفتي؟   منصةماهو رابط 

  pp.wasfaty.saبإماكنك الدخول على منصة خدمة وصفتي على الرابط التالي 

 اإلجراء؟في حال نسيان لكمة المرور، ماهو 

بإماكنه ا ونسي لكمة المرور الخاصة به، مسبًق  ومفعل إذا اكن حساب الصيدلي مسجل

 المسجلوصفتي بإدخال رقم الهاتف المحمول  خدمة  ستعادة لكمة المرور من منصةا

ا  ( تحتوي على لكمة المرور الجديدة. SMSيتلقى بعد ذلك رسالة نصية )ل مسبق 

 خدمة وصفتي؟منصة سم المستخدم في اماهو 

 .رقم الهوية الوطنية/رقم اإلقامةا هو سم المستخدم دائًم ا

 صيدلي لم يعد يعمل بالصيدلية؟ لصيدلي جديد أو إلغاء حساب لكيف يمكن إضافة حساب 

بإماكنك طلب إضافة حساب لصيدلي جديد أو إلغاء حساب صيدلي لم يعد يعمل بالصيدلية 

التالي :    البريد اإللكتروني عبر إرسال إيميل من قبل إدارة الصيدلية على وذلك 

Pharmacies@wasfaty.sa               
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التصرفات المحضورة على الصيدلي، والتي يترتب عليها جزاءات و  جراءات أو هي اإل ما

 غرامات؟

 طلب مقابل مالي من المريض مقابل صرف األدوية.  -

 . في نظام وصفتيخارج القائمة المحددة والمعتمدة اسم تجاري للمستفيد  اقتراح -

 ارجاع األدوية المصروفة تحت أي بند.  -

 طلب صورة من هوية المريض.  -

 القيام بأي تصرف سلبي يؤثر على ثقة المريض بالجهة التي حررت الوصفة الطبية. -

 صرف من ب ـدلة الذين يعملون تحت التدري ـة و طالب الصيـدليـن فنيي الصيـتمكي -

 المستحضرات الصيدالنية دون إشراف الصيدلي.  

 

 الوصفة؟ تفاصيل هل باإلماكن طباعة 

 باللغة العربية أو اإلنجليزية. الوصفة   تفاصيل  طباعة  نعم، يمكن

 ستخدام الدواء؟اهل يلزم طباعة الملصق الدوائي اإلرشادي لطريقة 

  الصيدليو سم الطبيبالذي يوضح  ا اإلرشادي  طباعة الملصق الدوائي يلزم على الصيدلي

 . الحفظ واإلرشادات ومدة العالجو ستخدام الدواء اطريقة و

 الذي يتم طباعته؟  اإلرشادي الدوائيماهو مقاس الملصق 

 )5*10 (أو  6)*3)  اإلرشادي يوجد مقاسين لطباعة الملصق الدوائي

 ، ماهو اإلجراء؟أو كميتها في حال وجود تعارض أو شك أو خطأ طبي في الوصفة

 ال خدمة وصفتي  ـل مع مركز اتصـواصـالت ودلي عدم صرف الدواء ـيجب على الصي

 ة  ـ( لمراجع المستفيد عدم صحة الوصفة البد من إبالغ المريض )في حال  للتحقق و

 الطبيب محرر الوصفة. 

 هل باإلماكن صرف الدواء بغض النظر عن صالحية الدواء؟

يقل تاريخ  ال التحقق من تاريخ صالحية الدواء قبل صرفه على أن  الصيدلييلزم على  

أن تغطي المدة الالزمة ط بشر وصالحية البأي حال من األحوال عن ربع مدة  الصالحية

 الستخدام الدواء. 

 



 

 ماهي األدوية التي تصرف في خدمة وصفتي؟

   فقط. وصفتي  خدمة  المتاحة في نظامالمعتمدة و األدوية  قائمةهي 

 كيفية التدريب على نظام خدمة وصفتي؟ 

كيفية  المستخدمين لخدمة وصفتي على  لةسيتم عقد ورش تدريبية خاصة لجميع الصياد

 ستخدام النظام. ا

 ؟في منصة خدمة وصفتي ماكنية فتح الوصفة  إفي حال عدم  ما اإلجراء 

ورقم  (iالمكون من ثمانية أرقام وتبدأ بالحرف ) التأكد من كتابة الصيدلي لرقم الوصفة-

 بشلك صحيح.  الوطنية/ اإلقامة المكونة من عشرة أرقام الهوية

 التحقق من أن رقم الوصفة خاص برقم هوية المريض )المستفيد( -

أو    0000 93292وصفتي خدمة  التواصل مع مركز اتصالفي حال استمرار المشلكة  -

 تطبيق واتس آب على نفس الرقم. 

 

 الصيدلية، ماهو اإلجراء؟ستالم الدواء في افي حال تم رفض المريض 

 ة ـة في خدمـتوضيح بوجود قائمة محددة ومعتمدة لألدوي يتطلب على الصيدلي

خدمة إفادته بالتواصل مع مركز اتصال   وصفتي وفي حال استمرار رفض المريض يتم

 932 0000 92وصفتي 

 هو اإلجراء؟ ، ماةكثر من مر أفي حال وجود تكرار الدواء الموجود بالوصفة 

 بالتواصل مع مركز    ة المريض )المستفيد(إفاد و ،دها فقط على النظامـيتم صرف أح

 للتحقق والدعم.  932 0000 92وصفتي خدمة اتصال 

 هو اإلجراء؟  ما في حال وجود عطل في نظام الصيدلي والمريض يريد صرف الدواء،  

،  932 0000 92وصفتي خدمة بالتواصل مع مركز اتصال  المريض ) المستفيد (يتم إفادة 

 رفض له خيار الذهاب لصيدلية اخرى .الوفي حالة 

 ؟ة صالحيال؟ من يقوم بتمديد ة الصالحية منتهي  ةفي حال اكنت الوصف

  الطبيب.ال من خالل إالتمديد  ال يتم  



 

في حال تم صرف الصيدلي الدواء عبر النظام بالخطأ ثم أتضح له بأنه ليس متوفر  

 صيدلية؟بال

 ة يلزم على الصيدلي: في هذه الحال

للمستفيد  التواصل مع مشرفه المباشر لتوفير الدواء من فرع آخر للصيدلية وتسليمه  -

بموافقة المريض )المستفيد( حيث أن الوصفة بعد صرفها تصبح غير فعالة وال يمكن  

 االستفادة منها. 

في حال رفض المريض )المستفيد( البد من إبالغه بضرورة الرجوع للطبيب محرر الوصفة   -

برقم الوصفة   claims@wasfaty.saإلى لكتابة وصفة جديدة، وإرسال بريد إلكتروني  

 . لهوية و سبب اإللغاءورقم ا

 كيف تتم عملية المطالبات المالية الخاصة بالصيدلية؟

 ي ـرونـد اإللكتـ ة على البريـإرسال المطالبات المالية المشتركة ـعلى الصيدلي  يتعين

 claims@wasfaty.sa بحد أقصى خمسة أيام عمل من   بنفس النموذج المعتمد و و

 الشهر الذي يليه.  

 

 مستحقات الصيدلية المشتركة؟  سدادفيها ماهي المدة التي يتم  

  يوم  45خالل بدفع تاكليف األدوية المصروفة للصيدلية  -خدمة وصفتي- تلتزم شركة نوبكو

ة  ـريـابقة الشهـا للمطعة واحدة وفًق ـمن تاريخ تقديم المطالبة على أن يكون السداد دف

 التي تمت بين الطرفين. 

 ماهي آلية التعويض الدوائي للصيدلية؟ 

ن في قائمة ووالمذكور  -خدمة وصفتي- ن مع شركة نوبكوون المتعاقدويلتزم المورد

بتعويض الصيدلية بالفرق ما بين سعر الدواء المعتمد في نوبكو وسعر التلكفة  األدوية

  30والتي تم صرفها خاصة بوصفتي وذلك عن طريق إشعار دائن خالل لصيدلية ا ألصناف 

   الصادر من نوبكو. ا ويوم من تاريخ إرسال تقرير الكميات المصروفة شهري  
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 شتراك بخدمة وصفتي؟ ماهي مدة اال

 . شتراكسنة ميالدية تبدأ من تاريخ توقيع نموذج االمدة  ل ةساريتعتبر مدة االشتراك 

 

 هل عملية توريد األدوية من ضمن نطاق خدمة وصفتي ؟ 

ويتم التوريد بين   ليست من ضمن نطاق خدمة وصفتي األدوية للصيدلية عملية توريد 

 الصيدلية والموردين. 

 

 صفتي؟ كيف يتم شراء األدوية الخاصة لخدمة و

 و -خدمة وصفتي–لدى شركة نوبكو فقط  األدوية من الموردين المعتمدين شراءيتم 

 المذكورين بقائمة األدوية.

 هل يتم التعامل في خدمة وصفتي مع الموردين أم الموزعين ؟

لخ( فقط  ... إمثل )شركة الناغي، تمر، سقاله فقط مع الموردين المعتمدينيتم التعامل 

مثل )مستودع أدوية الحمايد، مستودع أدوية منصور الربيع ،   الموزعينوليس مع 

 لخ( ... إمستودع أدوية سنابل الدواء

 مدى تكرارها؟ هي آلية إضافة وحذف األصناف و ما

  يتم بشلك شهري تحديث قائمة األدوية في النظام وكذلك إشعار الصيدلية بالتحديثات

 )سواء بالحذف أو اإلضافة(.  على قائمة األدوية

 ؟الصيدليات ستفسارات خاصة بتسجيل افي حال وجود 

  Subscription@wasfaty.sa  إرسال إستفسارك على اإليميل التالي:   يمكن

 الصيادلة   خاصة بتفعيل الصيدلية و ستفساراتافي حال وجود كيف يمكن التواصل 

 ؟ خاصة  أو أي استفسارات أخرى

  Pharmacies@wasfaty.saستفسارك على اإليميل التالي:   ابإماكنك إرسال 
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 تصال خدمة وصفتي؟ ا ما الرقم الخاص بمركز 

على  آب  الواتس عبر تصال أو  ساعة باال 24  على مدار يسعدنا خدمتكم طيلة أيام األسبوع

 932 0000 92 الموحد  الرقم 

 ستفسارات ... ولمزيد من المعلومات أو اال

أو الموقع اإللكتروني لخدمة   www.nupco.comتفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني لنوبكو 

    www.wasfaty.sa وصفتي 

 info@wasfaty.sa أو التواصل معنا على البريد اإللكتروني 
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