


تمتع باسترداد نقدي يصل إلى ٪10 على بطاقة البنك 
السعودي الفرنسي ماستركارد عندما تدفع مقابل عطلتك 

Booking.com القادمة على

خصم %50 وضاعف نقاط المكافاة مع ALL عند استخدام 

بطاقة البنك السعودي الفرنسي فيزا

أصدر بطاقتك االئتمانية من البنك السعودي الفرنسي و 
أستمتع بالتسوق مع متاجر الشايع

العروض صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 01 يناير 2020

استمتع بخصم ٪10 على سعر حجزك عند استخدام بطاقة 
البنك السعودي الفرنسي ماستركارد الخاصة بك على 

Rentalcars.com

احصل على خصم %10 على الفنادق وخصم 50 ريال على 
حجوزات الطيران لدى فالي ان عند استخدامك بطاقة البنك 

السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى
BSF الرمز الترويجي

أستخدم بطاقتك بطاقة البنك السعودي الفرنسي 
ماستركارد على كريم و أحصل على خصم %20 

ثالثة مشاوير 
MASTERCARD :رمز الخصم

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی 
الرابــط أدنــاه:

More information please click on the 
link below:

وخصومــات  ممیــزة  بعــروض  تمتــع 
رائعــة مــع بطاقــات البنــك الســعودي 

االئتمانیــة الفرنســي 

Enjoy special offers and great 
discounts with Banque Saudi 
Fransi credit cards

Enjoy Up to 10% cashback into your BSF 
Mastercard card when you pay for your next 

vacation on Booking.com

50% off & double all reward points when using 

BSF VISA and MADA card

Issue your credit card from Banque Saudi Fransi 
and enjoy shopping with Alshaya stores
Offers are valid for one year, starting 01 January 2020

Enjoy 10% off the price of your booking when 
you using your BSF mastercard credit card on 

Rentalcars.com 

Get 10% Discount on Hotels and SAR 50 
Discount on Flights bookings with Flyin when 

using your BSF Credit Card or Mada Card.
Promo code: BSF

Use your Banque Saudi Fransi Mastercard credit 
card on Careem and get 20% off 3 rides 

every month 
promo code MASTERCARD



احصل على خصم %15 لدى كوفي لونوتر عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 06 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

احصل على خصم %15 لدى مطعم انتركوت عند 
استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او 

بطاقة مدى
يسري العرض من 06 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

احصل على خصم %10 لدى شوكوال جوي عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 01 مارس 2020 وحتى31 ديسمبر 2020

احصل على خصم %15 لدى لونوتر بوتيك عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 06 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

احصل على خصم %10 لدى حلويات سعدالدين عند 
استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او 

بطاقة مدى
يسري العرض من 08 سبتمبر  وحتى 31 ديسمبر 2020.

استمتع بخصم %15 مع مجموعة الحكير عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية أو بطاقة مدى

يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی 
الرابــط أدنــاه:

More information please click on the 
link below:

وخصومــات  ممیــزة  بعــروض  تمتــع 
رائعــة مــع بطاقــات البنــك الســعودي 

االئتمانیــة الفرنســي 

Enjoy special offers and great 
discounts with Banque Saudi 
Fransi credit cards

Get 15% Discount at Café Lenotre when using 
your BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 06 September until 31 Dec 202

Get 15% Discount at Entrecôte Restaurant when 
using your BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 06 Sep until 31 Dec 2020

Get 10% Discount at Joy chocolate when using 
your BSF Credit Cards or Mada Card
Offer valid from 01 March 2020 until 31 Dce 2020

Get 15% Discount at Lenotre Boutique when 
using your BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 06 Sep until 31 Dec 2020

Get 10% Discount at Saadeddin when using your 
BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 08 September until 31 Dec 2020

Enjoy 15% off with Alhokair Group using your BSF 
Credit Card or Mada card

The offer is valid from 06 September until 06 September 2021



قم بتحميل تطبيق Priceless specials MEA وتصفح 
أفضل العروض مع أكثر من 900 عرض عبر أكثر من 90 

وجهة وأكثر من 600 تاجر.

أشحن 200 ر.س و أحصل على اجمالي رصيد 400 ر.س
أشحن 400 ريال و أحصل على اجمالي رصيد 1000 ر.س

يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

استمتع بخصم %12 مع أقودا على أفضل فنادق العالم مع 

بطاقتك البنك السعودي الفرنسي فيزا االئتمانية عند الحجز 

استمتع بخصم %50 على كوبونات من سكاي زون

يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

احصل على خصم %15 على الفنادق وخصم %10 على 
حجوزات الطيران لدى إجازة.كوم عند استخدامك بطاقة البنك 

السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى
EJZBSFHTL15 :الرمز الترويجي للفنادق
EJZBSFFLT10 :الرمز الترويجي للطيران

يسري العرض من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2020.

استمتع بخصم %50على كوبونات من سنوي فورست
يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی 
الرابــط أدنــاه:

More information please click on the 
link below:

وخصومــات  ممیــزة  بعــروض  تمتــع 
رائعــة مــع بطاقــات البنــك الســعودي 

االئتمانیــة الفرنســي 

Enjoy special offers and great 
discounts with Banque Saudi 
Fransi credit cards

Download the Priceless specials MEA App to 
browse the best offers with 900+ offers across 

90+ destinations and 600+ merchants.

Charge SAR 200 and get a total balance of SAR 400 
Charge SAR 400 and get a total balance of SAR 1000

The offer is valid from 06 September until 06 September 2021.

 Enjoy 12% off with Agoda on the world›s finest

hotels only with your BSF Visa Credit Card

Enjoy 50% discount on the coupons from Sky Zone

The offer is valid from 06 September until 06 September 2021

Get 15% Discount on Hotels and 10% Discount 
on Ejazah.com flights with  Ejazah.com when 

using your BSF Credit Card or Mada Card.
Promo code for hotels: EJZBSFHTL15
Promo code for flights: EJZBSFFLT10

The offer is valid from 15 September to 15 October 202

Enjoy 50% discount on the coupons from
Snowy forest

The offer is valid from 06 September until 06 September 2021



احصل على خصم %10 لدى بينهانا عند استخدامك بطاقة 
البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 15 يوليو 2019 وحتى 31 ديسمبر 2020.

احصل على خصم %10 لدى نيشانتشي عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 13 مايو 2019 وحتى 31 ديسمبر 2020

احصل على خصم %10 لدى حديقة المشويات عند 
استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية

او بطاقة مدى
يسري العرض من 13 مايو 2019 وحتى 31 ديسمبر 2020.

أحتفل مع أطفالك في صاالت حفالت سبارتي
مع خصم 50% 

يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

احصل على خصم %15 لدى مطعم بيانو عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 13 مايو 2019 وحتى 31 ديسمبر 2020.

احصل على خصم %15 لدى مطعم امبرز عند استخدامك 
بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية او بطاقة مدى

يسري العرض من 06 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی 
الرابــط أدنــاه:

More information please click on the 
link below:

وخصومــات  ممیــزة  بعــروض  تمتــع 
رائعــة مــع بطاقــات البنــك الســعودي 

االئتمانیــة الفرنســي 

Enjoy special offers and great 
discounts with Banque Saudi 
Fransi credit cards

Get 10% Discount at Benihana when using your 
BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 15 July 2019 until 31 December 2020.

Get 10% Discount at Nisantasi  when using your 
BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 13 May 2019 until 31 Dec 2020

Get 10% Discount at Grill Garden  when using 
your BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 13 May 2019 until 31 Dec 2020

Celebrate with your kids at Sparty and with
50% off

The offer is valid from 06 September until 06 September 2021

Get 15% Discount at Piano Restaurant when 
using your BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 13 May 2019 until 31 Dec 2020

Get 15% Discount at embers when using your 
BSF Credit Cards or Mada Card

Offer valid from 06 September until 31 Dec 2020



Terms and Conditions: 

1- Up to %10 cashback when making a booking 
through the www.booking.com/mastercardmea 

2- You need a Booking.com account to receive 
your reward. The email on the account must be 
the same used for your booking. You can create 
your account after making your booking. 

3- You need to book with your BSF Mastercard 
card.

4- You'll receive your cashback 64 or more days 
after checking out.

5- Annual fees start from 200 SAR.

6-APR starts from %33.68..

7- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

الشروط واألحكام :

1- اســترداد نقــدي يصــل إلــى ١٠٪ عنــد إجــراء الحجــز مــن 
www.booking.com/mastercardmea خالل

 
2- تحتــاج إلــى حســاب علــى Booking.com لتحصــل علــى 
اإللكترونــي  البريــد  عنــوان  يكــون  أن  ويجــب  مكافأتــك، 
المرتبــط بالحســاب هــو نفســه المســتخدم إلجــراء حجــزك. 

يمكنك إنشاء حساب خاص بك بعد إجراء حجزك. 

البنــك  بطاقــة  باســتخدام  الحجــز  ُتجــري  أن  يجــب   -3
السعودي الفرنسي ماستركارد الخاصة بك. 

4- ســتتلقى االســترداد النقــدي الخــاص بــك بعد 64 يوم أو 
أكثر من تسجيل المغادرة. 

5- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

6- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

7- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Terms and Conditions: 

1-  %10  off the price of your booking through 
https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=
mastercard047&enabler=mastercardme

2- Annual fees start from 200 SAR.

3-APR starts from %33.68.

4- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

الشروط واألحكام:

خــالل  مــن  الحجــز  ســعر  علــى   %10 خصــم   -1
https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=

enabler=mastercardme&mastercard047

2- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

3- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

4- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 
1- General ALL - Accor Live Limitless terms and conditions apply to the [ALLxVisa] offer 
    and you must be a member of ALL - Accor Live Limitless to benefit from it.
2- This offer is eligible for members of ALL, regardless of their membership status.
3- 50% discount on the restaurants and any other eligible experience can be redeemed in 
    conjunction with hotel stays or walk-in visits without hotel stay.
4- The stay must be booked at the [Exclusive 50% off for members]. If this rate is not 
    available, the member cannot benefit from the offer.
5- This offer is available only to Visa card holders who were direct recipients of the 
    e-communication sent including the URL to the offer.
6- This offer entitles members of ALL, regardless of their membership status, to multiply 
    the Reward points they earn by [2] when staying at any hotel that has enrolled in the 
    ALL - Accor Live Limitless loyalty programme.
    Points are earned based on the value of points credited to the member by the hotel 
    following an eligible stay, in accordance with the ALL - Accor Live Limitless general 
    conditions of use and based on Classic status.
    On completion of the stay, points will be credited to the member’s account in two 
    separate transactions:
1/ the points corresponding to the value of points that the ALL - Accor Live Limitless 
    member would have been awarded had they not subscribed to the offer will be credited 
    to the member’s account in the first transaction; and
2/ the additional Reward points earned by subscribing to the offer will be credited to the 
    member’s account in the second transaction, corresponding to the number of Reward 
    points the member is still owed in order to have been credited the total number of 
    Rewards points multiplied by [2] on completion of the two points credit transactions.
    For example, a member of ALL - Accor Live Limitless who earned 250 Status points and 
    250 Reward points for an eligible stay will receive:
    An additional 250 Reward points for offers multiplying the points X2
    This offer can be used only [3] time(s) per member during its validity period. 
    The first stay booked and completed following registration for the offer is eligible for the 
    Reward points credit, as per the offer conditions.
7- This offer is valid for a member’s stay until [31/03/2021] in one of the participating 
    hotels in Middle East & Africa, and booked between [01/07/2020], through 11:59 p.m. 
    Central European Time (CET), [30/09/2020].
8- The stay must be a minimum of [1] night.
9- Any consecutive stays (check-out and check-in same day) in the same hotel, will be 
    considered as a single stay. This single stay will be eligible once on the  [ALLxVIsa] offer.
10- For the purposes of this offer, a stay is understood to be one (1) booking by a member 
       of ALL for one or several rooms. In other words, bookings that include more than one 
       (1) room will be counted as just one (1) stay. The earlier check-out date is counted    
       while the credit of Reward and Status points is calculated.
       In other words, a member of ALL - Accor Live Limitless will receive eligible points and 
       nights for the room which he/she vacates first.
11- To be eligible for this offer, stays must be booked directly via Accor (via the official 
      Accor websites, the Accor All mobile apps, the ALL call centre, directly at a hotel) or 
       through a traditional travel agency whose booking system is automatically connected 
      to the Accor booking office. Stays booked via a reseller, tour operator or third-party 
      online travel agent (such as expedia.com, booking.com, etc.) will not be eligible for this offer.
12- Members must provide their ALL - Accor Live Limitless Loyalty card number when 
       making the reservation, and present the card at the hotel reception desk at check-in.
13- Reward points will be credited to the member’s account within 10 days of the member 
       checking out.
14- This offer cannot be combined with other current promotional offers or advantages 
       and does not apply to groups.
       If the stay meets the terms and conditions for several offers, only the Reward points 
        linked to the most generous offer (meaning that allows you to earn the highest number 
       of Reward points) will be credited to your account.
15- Any stay partly or entirely paid with ALL - Accor Live Limitless Reward points will not 
       be eligible to receive this offer.
16- This offer is subject to availability. General sales terms and conditions apply for 
       reserved public rates specific to each hotel.
17- Please specify the reference [012277] in all your communications with call centres or 
    customers care services related to this offer.
18- All bookings are subject to the local tax and regulations and excluding VAT, 
      Municipality Fees and Tourism Fees.
19- This offer is not applicable for on any services or experiences not provided by the 
       participating hotels.
20- This offer is based on the Best Available Rate at the participating hotels.
21- Annual fees start from 200 SAR.
22-  APR starts from 33.68%.
23- Banque Saudi Fransi is under supervision and control of Saudi Arabian Monetary 
      Authority.

شروط وأحكام الحملة :
1. تنطبق الشروط واألحكام العامة ALL - أكور حياة بال حدود على عرض [ALLxVISA] ويجب أن تكون عضوًا 

في ALL - أكور حياة بال حدود لالستفادة منه.
2. هذا العرض مؤهل ألعضاء ALL ، بغض النظر عن حالة عضويتهم.

3. يمكــن اســتخدام خصــم 50٪ علــى المطاعــم وأي تجربــة مؤهلــة أخــرى بالتزامــن مــع اإلقامــات الفندقيــة أو 
الزيارات بدون إقامة في الفندق.

4. يجب حجز سعر [ALLxVISA]. إذا لم يكن هذا السعر متاحَا، فال يمكن للعضو االستفادة من العرض.
5.هــذا العــرض متــاح فقــط لحاملــي بطاقــات فيــزا، الذيــن اســتلمو مباشــرًة المراســالت اإللكترونيــة المرســلة 

بما في ذلك عنوان الرابط الخاص بالعرض.
6. يمنــح هــذا العــرض أعضــاء ALL، بصــرف النظــر عــن حالــة عضويتهــم، مضاعفــة نقــاط المكافــأة التــي 
يكسبونها في [2] عند اإلقامة في أي فندق مسجل في برنامج الوالء ALL - أكور حياة بال حدود. يتم اكتساب 
لشــروط  إقامــة مؤهلــة، وفقــًا  بعــد  للعضــو  الفنــدق  التــي يضيفهــا  النقــاط  قيمــة  علــى  بنــاًء  النقــاط 

االستخدام العامة لـ ALL - أكور حياة بال حدود ووفقًا للفئة الكالسيكية.
عند االنتهاء من اإلقامة، سيتم إضافة النقاط إلى حساب العضو في عمليتين منفصلتين:

1 / النقــاط المقابلــة لقيمــة النقــاط التــي كان ســيتم منحهــا لعضــو ALL - أكــور حيــاة بــال حــدود فــي حال عدم 
االشتراك في العرض ستضاف إلى حساب العضو في المعاملة األولى؛ و

ــى حســاب  ــق االشــتراك فــي العــرض إل ــة المكتســبة عــن طري ــأة اإلضافي 2 / ســيتم إضافــة نقــاط المكاف
العضــو فــي المعاملــة الثانيــة، المقابلــة لعــدد نقــاط المكافــأة التــي ال يــزال العضــو مؤهــًال للحصــول عليهــا 
االئتمانيــة  المعامــالت  إتمــام  عنــد   [2] فــي  المكافــأة مضروبــًا  نقــاط  عــدد  إجمالــي  إضافــة  يتــم  حتــى 

الخاصة بالنقاط.
علــى ســبيل المثــال، ســيحصل عضــو ALL - أكــور حيــاة بــال حــدود الــذي حصــل علــى 250 نقطة فئــات و 250 

(X2) نقطة مكافأة لإلقامة المؤهلة على:250 نقطة مكافأة إضافية لعروض ضعفي النقاط مرتين
يمكــن اســتخدام هــذا العــرض فقــط  ثــالث مــرات [3] فقــط لــكل عضــو خــالل فتــرة صالحيتــه. أول إقامــة يتــم 
حجزهــا وإتمامهــا بعــد التســجيل فــي العــرض تكــون مؤهلــة للحصــول علــى رصيــد نقــاط المكافــأة، وفقــًا 

لشروط العرض.
7. يســري هذا العرض على إقامة العضو إلى 31 مارس 2021 في أحد الفنادق المشــاركة في الشــرق األوســط 
وإفريقيا، وتم حجزه بين 01 يوليو 2020 حتى 11:59 مساًء توقيت وسط أوروبا (CET)، 30 سبتمبر 2020.

8. الحد األدنى لإلقامة هو ليلة واحدة.
9. تعتبــر اإلقامــات المتتاليــة (تســجيل الوصــول والمغــادرة فــي اليــوم ذاتــه) فــي الفنــدق ذاتــه، بمثابــة إقامــة 

واحدة. تخول هذه اإلقامة الفردية االستفادة من عرض [ALLxVISA] لمرة واحدة فقط.
10. تعتبــر أيــة إقامــة فــي إطــار هــذا العــرض هــي عبــارة عــن حجــز واحــد (1) قــام بــه أحــد أعضــاء ALL  لغرفــة واحدة 
أو عــدة غــرف. بمعنــى آخــر، ســيتم اعتبــار الحجــوزات التــي تتضمــن أكثــر مــن غرفــة فــي نفــس الوقــت علــى 
ــار ويحســب علــى أساســه  أنهــا إقامــة واحــدة (1) فقــط. يتــم أخــذ تاريــخ تســجيل المغــادرة األول فــي االعتب
عــدد نقــاط المكافــأة والفئات.وبعبــارة أخــرى، سيكســب عضــوALL  النقــاط والليالــي المؤهلــة للغرفــة التــي 

إخالؤها أوًال.
11. لكــي تكــون مؤهــًال للحصــول علــى هــذا العــرض، يجــب حجــز اإلقامــات مباشــرًة عبــر شــبكة أكــور (عبــر مواقــع 
أكور اإللكترونية الرسمية، أو تطبيقاتAccor All  للهاتف المحمول، أو مركز االتصال ALL ، أو مباشرًة في أحد 
ــًا متصــل بمكتــب أكــور للحجــز. لــن  ــة يكــون نظــام حجزهــا تلقائي الفنــادق) أو مــن خــالل وكالــة ســفر تقليدي
ــة  ــة خارجي ــع لجه ــت تاب ــر اإلنترن ــل ســفر عب ــم رحــالت أو وكي ــوّرد أو منّظ ــر م ــوزة عب ــون اإلقامــات المحج تك

(مثلexpedia.com  أو booking.com ، إلخ) مؤهلة لهذا العرض.
12. يجــب علــى األعضــاء إدخــال رقــم بطاقــة الــوالء ALL - أكــور حيــاة بــال حــدود عنــد إجــراء الحجــز، وإبــراز البطاقــة 

في مكتب استقبال الفندق عند تسجيل الوصول.
13. تضاف نقاط المكافأة إلى حساب العضو في غضون 10 أيام من تسجيل المغادرة.

14. ال يسري هذا العرض بالتزامن مع أية عروض ترويجية أو مزايا أخرى وال ينطبق على المجموعات.
فــي حــال اســتوفت إقامتــك الشــروط واألحــكام المّطبقــة ألكثــر مــن عــرض فــي نفــس الفتــرة، فــإن نقــاط 
المكافــأة المرتبطــة بالعــرض األكثــر ســخاًء (أي العــرض الــذي يتيــح لــك كســب أكبــر عــدد مــن نقــاط المكافــأة) 

سيتم إضافتها إلى حسابك.
15. اإلقامات التي تم حجزها بشكل كلي أو جزئي باستخدام نقاط المكافأةALL  غير مؤهلة هذا العرض.

ــى األســعار العامــة المحجــوزة  16. يخضــع هــذا العــرض للتوافــر. تطبــق شــروط وأحــكام المبيعــات العامــة عل
الخاصة بكل فندق.

17. يرجــى تزويــد الرمــز التالــي 0102277 عنــد تواصلــك مــع مراكــز اتصــال أكــور أو مراكــز خدمة العمــالء المتعلقة 
بهذا العرض.

18. تخضــع الحجــوزات للضرائــب واللوائــح المحليــة باســتثناء ضريبــة القيمــة المضافــة ورســوم البلديــة ورســوم 
السياحية.

19. ال يسري هذا العرض على أي خدمات أو تجارب أخرى ال تقدمها الفنادق المشاركة.
20. يعتمد هذا العرض على أفضل سعر متاح في الفنادق المشاركة.

21. تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س
22. معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

23. البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.



Terms and Conditions: 

1-  Apply for a new or additional credit card.

2- A discount booklet containing 29 discount offers will be 
attached to the card and delivered to the customer.

3- The customer replaces the voucher at participating 
Alshaya stores, and this offer cannot be used in 
conjunction with any other offer, or the voucher can be 
exchanged for cash.

4- The transaction must be done with Banque Saudi Fransi 
.

5- Cards Offers are valid for one year, starting 01 January 
2020.

6- Banque Saudi Fransi and Alshaya are not responsible for 
any lost or misused vouchers.

7- All terms and conditions of credit cards apply.

8-  Annual fees start from 200 SAR.

9- APR starts from %33.68.

10- For more information about the Product please visit 
www. alfransi.com.sa

11- Banque Saudi Fransi is under supervision and control of 
Saudi Arabian Monetary Authority.

الشروط واألحكام:

1- التقدم بطلب بطاقة ائتمانية جديدة أو إضافية

2- سيتم إرفاق كتيب الخصومات والذي يحتوي على 29 عرض خصم 
مع البطاقة وتسليمه إلى العميل.

 
ــل باســتبدال القســيمة فــي متاجــر الشــايع المشــاركة  3- يقــوم العمي
وال يمكــن االســتفادة مــن هــذا العــرض مقترنــًا بــأي عــرض آخــر، أو 

استبدال القسيمة نقدًا.

الســعودي  البنــك  بطاقــات  خــالل  مــن  العمليــة  تتــم  أن  يجــب   -4
الفرنسي .

5- العروض صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 01 يناير 2020 .

6- البنــك الســعودي الفرنســي وشــركة الشــايع غيــر مســؤولين عــن أي 
قسائم مفقودة أو يساء استخدامها.

7- تطبق جميع شروط وأحكام البطاقات االئتمانية.

8- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

9- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

10- لمزيد من المعلومات عن المنتجات يرجى زيارة 
www. alfransi.com.sa

11- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة مؤسســة 
النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 15 until 30 September 2020. 

2- The minimum amount for the Flights bookings 
    transaction SAR 500.

3- The offer is available on Flyin website and
    mobile app.

4- The coupon is applicable on the total fare of 
    the bookings.

5- The coupon can be used 1 time per client.

6- The coupon value is non-refundable in case 
    of partial or full refund.

7- Annual fees start from 200 SAR.

8- APR starts from 33.68%.

-9 For more information please visit  www.Flyiin.com

-10 Banque Saudi Fransi is under supervision and 
      control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

.2020 ســبتمبر   30 وحتــى   15 مــن  العــرض  يســري   -1

2- الحــد األدنــى لمبلــغ عمليــة حجوزات الطيــران 500 ر.س.

3- العــرض متــاح علــى موقــع فــالي إن وتطبيــق الجــوال.

للحجــوزات. اإلجمالــي  الســعر  علــى  ســاري  الكوبــون   -4

عميــل. لــكل  واحــدة  مــرة  الكوبــون  اســتخدام  يمكــن   -5

6- قيمة القسيمة غير قابلة لالسترداد في حالة االسترداد
    الجزئي أو الكامل.

7- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

8- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

www.Flyiin.com 9- لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة

ــة  ــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقاب 10- البن
      مؤسسة النقد العربي السعودي.



Terms and Conditions: 

Step 1: Download the Careem app and register

             your details.

Step 2: Click the top right corner of the app, 

             select wallet, add your BSF Mastercard 

             credit card.

Step 3: Add the relevant promo code & enjoy 

             your rides. 

Download the Careem app from the App Store 
or Google Play.

Annual fees start from 200 SAR.

APR starts from 33.68%.

Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

الشروط واألحكام:

الخطوة 1: قم بتنزيل تطبيق كريم وسجل بياناتك.

الخطوة 2: انقر فوق الزاوية اليمنى العلوية من 
               التطبيق، وحدد المحفظة ، وأضف بطاقة 

                البنك السعودي الفرنسي ماستركارد االئتمانية 
               الخاصة بك.

الخطوة 3: أضف الرمز الترويجي ذي الصلة 
               واستمتع برحالتك.

قم بتنزيل تطبيق كريم من اب ستور أو قوقل بالي.

    تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

    معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

ورقابــة  إلشــراف  خاضــع  الفرنســي  الســعودي  البنــك 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 06 September until 31 Dec 2020

2- All offers cannot be used in conjunction with any 
    other promotions or offers unless otherwise 
    stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
      control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

.2020 ديســمبر   31 وحتــى   6 مــن  العــرض  يســري   -1

2-  كافــة العــروض ال يمكــن االســتفادة منهــا مقترنــة بأيــة 
     عــروض او خصومــات أخــرى، مــا لــم يتــم النــص علــى 

     خالف ذلك

3- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
      مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 06 September until 31 Dec 2020

2- All offers cannot be used in conjunction with any 
    other promotions or offers unless otherwise 
    stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
      control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

.2020 ديســمبر   31 وحتــى   6 مــن  العــرض  يســري   -1

2-  كافــة العــروض ال يمكــن االســتفادة منهــا مقترنــة بأيــة 
     عــروض او خصومــات أخــرى، مــا لــم يتــم النــص علــى 

     خالف ذلك

3- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
      مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- 15% discount on rooms and suites, 15% 
discount on food and drinks, 20% discount on 
lounges and meeting rooms

2- Discounts apply to the following locations 
    only:
    ● Riyadh: Holiday Inn Al Qasr - Golden Tulip 
       Al Nassiriya
    ● Eastern: Holiday Inn Al Khobar - Holiday 
       Inn Corniche – Novotel Dammam
    ● Jeddah: Holiday Inn Jeddah Gateway - 
       Holiday Inn Al Salam

3- The offer is valid from 06 September until 06 
    September 2021.

4- The transaction must be done with Banque 
    Saudi Fransi cards

5- All offers cannot be used in conjunction with 
    any other promotions or offers, holidays and 
    official occasions unless otherwise stated.

6- Subject to availability with prior reservation

7- Annual fees start from 200 SAR.

8- APR starts from 33.68%.

9- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
    control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- خصم 15% على الغرف و األجنحة، خصم 15% على 
    المأكوالت و المشروبات، خصم 20% على الصاالت 

   واالجتماعات. 
2- تسري الخصومات على المواقع التالية فقط: 
    • الرياض: هوليدي إن القصر – جولدن توليب 

       الناصرية.
    • الشرقية: هوليدي إن الخبر – هوليدي إن الكورنيش 

      – نوفتيل الدمام.
    • جدة: هوليدي إن بوابة جدة – هوليدي إن السالم.

3- يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 
.2021    

4- يجب أن تتم العملية من خالل بطاقات البنك 
    السعودي الفرنسي.

5- ال يمكن استخدام جميع العروض بالتزامن مع أي 
    عروض ترويجية او عروض أخرى واألعياد والمناسبات 

    الرسمية ما لم ينص على خالف ذلك.

6- يلزم الحجز المسبق على جميع الخدمات. 

7- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

8- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

9- البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة 
    مؤسسة النقد العربي السعودي.



Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 01 March 2020 until 31 Dce 
2020

2- All offers cannot be used in conjunction with 
any other promotions or offers unless otherwise 
stated.

3-  Annual fees start from 200 SAR.

4-APR starts from %33.68.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

الشروط واألحكام:

1- يســري العرض من 01 مارس 2020 وحتى 31 ديســمبر 
2020

2- كافــة العــروض ال يمكــن االســتفادة منهــا مقترنــة بأيــة 
النــص علــى  يتــم  لــم  أخــرى، مــا  او خصومــات  عــروض 

خالف ذلك.

3- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 08 September until 31 Dec 
2020.

2- All offers cannot be used in conjunction with 
any other promotions or offers unless otherwise 
stated.

3- Discount code (attached) 

6- Annual fees start from 200 SAR.

7- APR starts from 33.68%.

8- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يســري العــرض مــن 08 ســبتمبر  وحتــى 31 ديســمبر 
 .2020

2- كافــة العــروض ال يمكــن االســتفادة منهــا مقترنــة بأيــة 
عــروض او خصومــات أخــرى، مــا لــم يتــم النــص على خالف 

ذلك.

3- رمز الخصم (مرفق)

4- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية من 200 ر.س.

.%33.68 مــن  يبــدأ  الســنوي  النســبة  معــدل   -5

6- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 06 September until 31 Dec 2020

2- All offers cannot be used in conjunction with any 
    other promotions or offers unless otherwise 
    stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
      control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يسري العرض من 6 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

2-  كافــة العــروض ال يمكــن االســتفادة منهــا مقترنــة بأيــة 
     عــروض او خصومــات أخــرى، مــا لــم يتــم النــص علــى 

     خالف ذلك

3- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
      مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Discounts apply to the following locations only
Riyadh: Sparky's Panorama Mall - Sparky's Al 
Hayat Mall - Sparky's Al Nakheel Mall
Eastern: Sparky's Dhahran Mall - Al Hokair Time 
Qurtoba - Al Hokair Time Dammam
Jeddah: Sparky's Red Sea Mall - Sparky's Mall 
of Arabia - Sparky's Alandalus Mall

2- The offer is valid from 06 September until 06 
September 2021.

3- The transaction must be done with Banque 
Saudi Fransi cards.

4- All offers cannot be used in conjunction with 
any other promotions or offers, holidays and 
official occasions unless otherwise stated.

5- Annual fees start from 200 SAR.

6- APR starts from 33.68%.

7- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

فقــط:  التاليــة  المواقــع  علــى  الخصومــات  تســري   -1
الريــاض: ســباركيز بانورامــا مــول – ســباركيز الحيــاة مــول – 

سباركيز النخيل مول 
الشــرقية: ســباركيز الظهــران مــول – الحكيــر تايــم قرطبــة- 

الحكير تايم الدمام 
جــدة: ســباركيز رد ســي مــول – ســباركيز العــرب مــول – 

سباركيز األندلس مول

2- يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

البنــك  بطاقــات  خــالل  مــن  العمليــة  تتــم  أن  يجــب   -3
السعودي الفرنسي

 
4- ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي 
ــاد والمناســبات  ــة او عــروض أخــرى و األعي عــروض ترويجي
ذلــك. خــالف  علــى  ينــص  لــم  مــا  الرســمية 

5- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

6- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

7- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 6 September until 6 
    September 2021. 

2- Discounts apply to the following locations only
    Riyadh: Sparky's Panorama Mall - Sparky's Al 
    Hayat Mall - Sparky's Al  Nakheel Mall
    Eastern: Sparky's Dhahran Mall - Al Hokair  
    Time Qurtoba - Al Hokair Time Dammam
    Jeddah: Sparky's Red Sea Mall - Sparky's  
    Mall of Arabia - Sparky's Alandalus Mall

3- The transaction must be done with Banque 
    Saudi Fransi cards.

4- All offers cannot be used in conjunction with 
   any other promotions or offers, holidays and 
   official occasions unless otherwise stated.

5- Annual fees start from 200 SAR.

6- APR starts from 33.68%.

7- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
     control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يســري العــرض مــن 6 ســبتمبر وحتــى 6 ســبتمبر 2021.

2- تسري الخصومات على المواقع التالية فقط: 
    الرياض: سباركيز بانوراما مول – سباركيز الحياة مول 

    – سباركيز النخيل مول 
    الشرقية: سباركيز الظهران مول – الحكير تايم  

    قرطبة – الحكير تايم الدمام 
    جدة: سباركيز رد سي مول – سباركيز العرب مول – 

    سباركيز األندلس مول

3- يجب أن تتم العملية من خالل بطاقات البنك 
    السعودي الفرنسي. 

4- ال يمكن استخدام جميع العروض بالتزامن مع أي 
    عروض ترويجية او عروض أخرى و األعياد والمناسبات 

    الرسمية ما لم ينص على خالف ذلك.

5- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

6- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

7- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
     مؤسسة النقد العربي السعودي.



Terms and Conditions: 

1-Discounts apply to the following locations only
-Riyadh: Sparky's Panorama Mall - Sparky's Al 
Hayat Mall - Sparky's Al Nakheel Mall
-Eastern: Sparky's Dhahran Mall - Al Hokair 
Time Qurtoba - Al Hokair Time Dammam
-Jeddah: Sparky's Red Sea Mall - Sparky's Mall 
of Arabia - Sparky's Alandalus Mall.

2- The offer is valid from 06 September until 06 
September 2021.

3- The transaction must be done with Banque 
Saudi Fransi cards

4- All offers cannot be used in conjunction with 
any other promotions or offers, holidays and 
official occasions unless otherwise stated.

5- Annual fees start from 200 SAR.

6- APR starts from %33.68.

7- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

الشروط واألحكام :

1- تسري الخصومات على المواقع التالية فقط: 
- الريــاض: ســباركيز بانورامــا مــول – ســباركيز الحيــاة مول – 

سباركيز النخيل مول 
- الشــرقية: ســباركيز الظهــران مــول – الحكيــر تايــم قرطبــة- 

الحكير تايم الدمام 
- جــدة: ســباركيز رد ســي مــول – ســباركيز العــرب مــول – 

سباركيز األندلس مول

2- يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

3- يجب أن تتم العملية من خالل بطاقات البنك السعودي 
الفرنسي 

4- ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي 
ــاد والمناســبات  عــروض ترويجيــة او عــروض أخــرى و األعي

الرسمية ما لم ينص على خالف ذلك.

5- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

6- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

7- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Eligible cardholders include BSF Visa Platinum, BSF Visa 
Signature, and BSF Visa Infinite cardholders.

2- Cardholder must visit http://www.agoda.com/visamena and input 
an eligible BSF Visa card number to obtain the offer.

3- Not all Agoda merchants (hotels) participate in the offer; those 
that are eligible are indicated by "Promotion Eligible".

4- The discount is applied to transactions that happen in the month 
the cardholder books, not when the hotel stay takes place.

5- The Promotion is non-transferable, non-cumulative, cannot be 
exchanged for cash or other products and cannot be used in 
conjunction with any other discount, promotions, discounted 
items and fixed price items (unless specified).

6- Agoda reserves the right to launch selected and temporary 
“tactical offers” at higher discount levels for selected countries.

7- The Promotion is subject to the terms and conditions of Agoda.
8- In case of dispute, the decision of the Bank and/or Agoda shall 

be final.
9- The Promotion discount is applicable to accommodation room 

charges only (excluding local taxes, service fees, extra 
charges, personal consumptions and the like).

10- This Promotion is independent of, and unrelated to, any offer 
or arrangement between the Bank and the cardholder 
(payment facility, etc.), which is at the Bank’s sole discretion 
and for which the Bank is solely responsible and liable.

11- The Promotion discount will only be displayed on the booking 
form of the Promotion landing page after entering a valid BSF 
Visa credit card number.

12- BSF is not responsible for any issues related to the quality of 
products or quality of service provided by third parties.

13- Third party websites are not owned or controlled by BSF, who 
bears no responsibility for them.

14- Prices of goods / services could be affected by foreign 
exchange rate changes.

15- Annual fees start from 200 SAR.
16- APR starts from 33.68%.
17 Banque Saudi Fransi is under supervision and control of Saudi 

Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة:

1- العــرض ســاري فقــط علــى البطاقــات االئتمانيــة التاليــة: البنــك الســعودي 
الفرنسي فيزا إنفينيت، فيزا سيجنتشر، فيزا البالتينية.

2- يجب على حامل البطاقة زيارةhttp://www.agoda.com/visamena و 
ادخال رقم بطاقة البنك السعودي الفرنسي فيزا االئتمانية للحصول على 

العرض.
3- ينطبــق هــذا العــرض فقــط علــى الفنــادق المشــاركة، و يشــار إلــى هــذه 

الفنادق في صفحة العرض بعبارة "العروض الترويجية المؤهلة".
4- تطبــق نســبة الخصــم علــى عمليــة الدفــع حســب الشــهر الــذي قمــت بالحجــز 

فيه، و ليس حسب وقت اإلقامة في الفندق.
5- العــرض غيــر قابــل للتحويــل إلــى شــخص آخــر وال يمكــن اســتبداله بمبلــغ 
نقــدي أو منتــج آخــر و ال يمكــن الجمــع بينــه وبيــن خصــم آخــر أو عــرض آخــر أو 

منتجات مخفضة أو ذات سعر ثابت (ما لم يتم اإلشارة إلى ذلك).
6- تحتفــظ أجــودا بحــق إطــالق عــروض مؤقتــة أو دائمــة بخصومــات أعلــى لــدول 

مختارة.
7- تطبق شروط واحكام أجودا.

8- في حالة وجود نزاع ، يعود القرار النهائي إلى البنك  أو أجودا.
9- ينطبــق العــرض علــى ســعر الغرفــة فقــط (وال يشــمل الضرائــب المحليــة، 
رســوم الخدمــة، أي رســوم إضافيــة، رســوم االســتهالك الشــخصي ومــا 

يماثلها).
10- هــذا العــرض مســتقل وليــس لــه عالقــة بــأي عــرض آخــر يقدمــه البنــك 
وتحــت  البنــك  تقديــر  حســب  الــخ)  الدفــع،  (تســهيالت  البطاقــة  لحامــل 

مسؤوليته.
11- ســيتم عــرض الســعر الترويجــي علــى صفحــة الحجــز بعــد إدخــال رقــم بطاقــة 

سارية المفعول من بطاقات البنك السعودي الفرنسي فيزا االئتمانية.
12- البنك السعودي الفرنسي غير مسؤول عن أي أمر يتعلق 

   بجودة المنتج/الخدمة المقدمة من طرف ثالث.
ــر  ــع لطــرف خارجــي وهــو غي 13- الموقــع فــي اإلعــالن هــو موقــع إلكترونــي تاب
ــي ال  ــك الســعودي الفرنســي والت ــل البن ــه مــن قب ــوك أو مســيطر علي ممل

تتحمل أي مسؤولية عنه.
14- يمكن لسعر المنتج/الخدمة التأثر بالتغّيرات في سعر صرف العمالت.

15- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س
16- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

17- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة مؤسســة النقــد العربــي 
السعودي.



Terms and Conditions: 

1- 15% discount will be applicable on hotel bookings only. 
2- 10% discount will be applicable on the base fare, exclud-
ing the service fee/taxes for flights.
3- Offer only valid on bookings made online on 
www.ejazah.com using Banque Saudi Fransi cards.
4- Offer only valid if the coupon code is successfully 
entered before purchase.
5- The minimum amount for the booking transaction SAR 1000
6- Discount is capped at SAR50 (Applicable for flight 
booking only).            
7- The offer is valid from 15 September to 15 October 2020.
8- Travel period applicable is as per ticket validity.
9- Offer not valid for pre-packaged trips, trips booked 
through our travel experts or in conjunction with any other 
offer.
10- Fares offered are based on availability and will be 
given on a first-come, first-served basis.
11- Cancellation or refund requests are subject to the 
respective vendor's policies.
12- Offer amount will be deducted from any refunds due if 
the purchase is cancelled in part or full.
13- Ejazah.com is not legally responsible for any additional 
cost or adjustment arising due to force majeure, political 
situations or a change in government policies and tax laws, 
they will be charged additionally.
14- For hotel bookings, shorter-stay and early check-outs will not 
be refunded. Any type of room request is subject to availability.
15- Ejazah.com terms apply. 
16- Anuual fees start from 200 SAR
17-APR starts from %33.68. 
18- Banque Saudi Fransi is under supervision and control 
of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يطبق خصم 15٪ على حجوزات الفنادق فقط.
2- يطبــق خصــم 10٪ علــى الســعر األساســي ، باســتثناء رســوم الخدمــة / 

    الضرائب على الرحالت.
3- يســري العــرض فقــط علــى الحجــوزات التي تتم عبر www.ejazah.com باســتخدام 

     بطاقات البنك السعودي الفرنسي.
4- العرض صالح فقط إذا تم إدخال رمز القسيمة بنجاح قبل الشراء.

5- الحد األدنى لمبلغ المعاملة 1000 ريال سعودي
6- الحد األقصى للخصم 50 ريال سعودي (ينطبق على حجز الطيران فقط).

7- يسري العرض من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2020.
8- فترة السفر المعمول بها هي حسب صالحية التذكرة.

9- العــرض غيــر صالــح للرحــالت المعبــأة مســبًقا والرحــالت المحجــوزة مــن 
    خالل خبراء السفر لدينا أو بالتزامن مع أي عرض آخر.

10- تعتمــد األســعار المعروضــة علــى حســب توفرهــا وســيتم منحهــا علــى 

    أساس األسبقية.
11- تخضع طلبات اإللغاء أو االسترداد لسياسات البائع المعني.

12- ســيتم خصــم مبلــغ العــرض مــن أي مبالــغ مســتردة مســتحقة إذا تــم إلغــاء 

    الشراء جزئًيا أو كلًيا.
13- إجازة.كــوم ليســت مســؤولة قانوًنــا عــن أي تكلفــة إضافيــة أو تعديــل ناتــج 

    عــن قــوة قاهــرة أو مواقــف سياســية أو تغييــر فــي السياســات الحكوميــة 
    وقوانين الضرائب ، سيتم فرض رسوم إضافية عليها.

القصيــرة  اإلقامــات  رد قيمــة  يتــم  لــن   ، الفنــادق  لحجــوزات  بالنســبة   -14

    وتسجيل المغادرة المبكر. يخضع أي نوع من طلبات الغرف على حسب التوفر.
15- تطبق شروط إجازة.كوم.

16- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

17- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

18- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة مؤسســة النقــد 

العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Get access to, amazing travel offers, the 
    best restaurants in town, and much more. 
    Simply choose your location to see all of the 
    offers available in your area and redeem 
    them from the palm of your hand.

2- Download the application and choose the 
    type of Banque Saudi Fransi MasterCard to 
    view offers near you.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
    control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- احصل على إمكانية الوصول إلى عروض السفر 
    المذهلة وأفضل المطاعم في مدينتك وغير ذلك 

    الكثير. ما عليك سوى اختيار موقعك لمشاهدة جميع 
    العروض المتوفرة في منطقتك. 

2- حّمل التطبيق واختر نوع بطاقة البنك السعودي 
    الفرنسي ماستركارد لمشاهدة العروض القريبة منك. 

3- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة 
    مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 15 July 2019 until 31 
    December 2020.

2- All offers cannot be used in conjunction with 
    any other promotions or offers unless 
    otherwise stated. 

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
    control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يسري العرض من 15 يوليو 2019 وحتى 31 ديسمبر 
 .2020    

2- كافة العروض ال يمكن االستفادة منها مقترنة بأية 
    عروض او خصومات أخرى، ما لم يتم النص على 

    خالف ذلك. 

3- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة 
    مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Discounts apply to the following locations only
Riyadh: Sparky's Panorama Mall - Sparky's Al 
Hayat Mall - Sparky's Al Nakheel Mall
Eastern: Sparky's Dhahran Mall - Al Hokair Time 
Qurtoba - Al Hokair Time Dammam
Jeddah: Sparky's Red Sea Mall - Sparky's Mall 
of Arabia - Sparky's Alandalus Mall

2- The offer is valid from 06 September until 06 
September 2021.

3- The transaction must be done with Banque 
Saudi Fransi cards.

4- All offers cannot be used in conjunction with 
any other promotions or offers, holidays and 
official occasions unless otherwise stated.

5- Subject to availability with prior reservation

6- Annual fees start from 200 SAR.

7- APR starts from 33.68%.

8- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- تسري الخصومات على المواقع التالية فقط: 
-الريــاض: ســباركيز بانورامــا مــول – ســباركيز الحيــاة مــول – 

سباركيز النخيل مول 
-الشــرقية: ســباركيز الظهــران مــول – الحكيــر تايــم قرطبــة- 

الحكير تايم الدمام 
-جــدة: ســباركيز رد ســي مــول – ســباركيز العــرب مــول – 

سباركيز األندلس مول

2- يسري العرض من 06 سبتمبر حتى 06 سبتمبر 2021.

البنــك  بطاقــات  خــالل  مــن  العمليــة  تتــم  أن  يجــب   -3
السعودي الفرنسي 

4- ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي 
ــاد والمناســبات  ــة او عــروض أخــرى و األعي عــروض ترويجي

الرسمية ما لم ينص على خالف ذلك.

5- خصــم صالــة حفــالت ســبارتي حســب التوفــر بالحجــز 
المسبق 

6- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

%33.68 مــن  يبــدأ  الســنوي  النســبة  معــدل   -7

8- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 13 May 2019 until 31 Dec      
    2020. 

2- All offers cannot be used in conjunction with 
    any other promotions or offers unless 
    otherwise stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
     control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1-  يسري العرض من 13 مايو 2019 وحتى 31 ديسمبر 
.2020     

2- كافة العروض ال يمكن االستفادة منها مقترنة بأية                          
    عروض أو خصومات أخرى، ما لم يتم النص على 

    خالف ذلك.

3- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
     مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 13 May 2019 until 31 Dec       
    2020. 

2- All offers cannot be used in conjunction with    
    any other promotions or offers unless 
    otherwise stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
     control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يسري العرض من 13 مايو 2019 وحتى 31 ديسمبر 
.2020    

2- كافة العروض ال يمكن االستفادة منها مقترنة بأية                          
    عروض أو خصومات أخرى، ما لم يتم النص على 

    خالف ذلك.

3- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
     مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 13 May 2019 until 31 Dec 
    2020.

2- All offers cannot be used in conjunction with 
    any other promotions or offers unless 
    otherwise stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
    control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يسري العرض من 13 مايو 2019 وحتى 31 ديسمبر 
 .2020    

2- كافة العروض ال يمكن االستفادة منها مقترنة بأية 
    عروض او خصومات أخرى، ما لم يتم النص على 

    خالف ذلك.

3- تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنك السعودي الفرنسي خاضع إلشراف ورقابة 
    مؤسسة النقد العربي السعودي.



Campaign Terms and Conditions: 

1- Offer valid from 6 September until 31 Dec      
    2020. 

2- All offers cannot be used in conjunction with 
    any other promotions or offers unless 
    otherwise stated.

3- Annual fees start from 200 SAR.

4- APR starts from 33.68%.

5- Banque Saudi Fransi is under supervision and 
     control of Saudi Arabian Monetary Authority.

شروط وأحكام الحملة :

1- يسري العرض من 6 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

2- كافة العروض ال يمكن االستفادة منها مقترنة بأية                           
    عروض أو خصومات أخرى، ما لم يتم النص على 

    خالف ذلك.

3- تبــدأ رســوم البطاقــة االئتمانيــة الســنوية مــن 200 ر.س

4- معدل النسبة السنوي يبدأ من %33.68

5- البنــك الســعودي الفرنســي خاضــع إلشــراف ورقابــة 
     مؤسسة النقد العربي السعودي.



شكرًا
Thank you
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