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ACCOR 

 
 - ALL يفً اوضع نوكت نأ بجیو ]ALLxVISA[ ضرع ىلع دودح الب ةایح روكأ - ALL ةماعلا ماكحألاو طورشلا قبطت .1
 .ھنم ةدافتسالل دودح الب ةایح روكأ

 .مھتیوضع ةلاح نع رظنلا ضغب ، ALLءاضعأل لھؤم ضرعلا اذھ .2
 ةماقإ نودب تارایزلا وأ ةیقدنفلا تاماقإلا عم نمازتلاب ىرخأ ةلھؤم ةبرجت يأو معاطملا ىلع50%  مصخ مادختسا نكمی .3
 .قدنفلا يف

 .ضرعلا نم ةدافتسالا وضعلل نكمی الف ً،احاتم رعسلا اذھ نكی مل اذإ ،]ALLxVISA[ رعس زجح بجی .4
 و ]01/07/2020[ نیب( ضرعلا يف لیجستلا  ALLءالولا جمانرب ءاضعأ ىلع بجی ،ضرعلا اذھ نم ةدافتسالل .5
 ،تامیلعتلا عابتا مث "لوخدلا لیجست" رز ىلع طغضلاب مھتماقإ لبق ابوروأ طسو تیقوتب ًءاسم 11:59 ىتح )]31/07/2020[
 طقف حاتم ضرعلا اذھ ،اذھ ةأفاكملا ضرعل ةلھؤملا يھ لوخدلا لیجست رز ربع حجانلا لیجستلا دعب متت يتلا تازوجحلا طقف
 .ضرعلاب صاخلا طبارلا ناونع كلذ يف امب ةلسرملا ةینورتكلإلا تالسارملاً ةرشابم اوملتسا نیذلا ،Visa تاقاطب يلماحل

 دنع ]2[ يف اھنوبسكی يتلا ةأفاكملا طاقن ةفعاضم ،مھتیوضع ةلاح نع رظنلا فرصب ،ALL ءاضعأ ضرعلا اذھ حنمی .6
 يتلا طاقنلا ةمیق ىلع ًءانب طاقنلا باستكا متی ،دودح الب ةایح روكأ - ALL ءالولا جمانرب يف لجسم قدنف يأ يف ةماقإلا
 ،ةیكیسالكلا ةئفللً اقفوو دودح الب ةایح روكأ - ALL ـل ةماعلا مادختسالا طورشلً اقفو ةلھؤم ةماقإ دعب وضعلل قدنفلا اھفیضی

 :نیتلصفنم نیتیلمع يف وضعلا باسح ىلإ طاقنلا ةفاضإ متتس ةماقإلا نم ءاھتنالا دنع
 ضرعلا يف كارتشالا مدع لاح يف دودح الب ةایح روكأ - ALL وضعل اھحنم متیس ناك يتلا طاقنلا ةمیقل ةلباقملا طاقنلا / 1
 و ؛ىلوألا ةلماعملا يف وضعلا باسح ىلإ فاضتس
 ،ةیناثلا ةلماعملا يف وضعلا باسح ىلإ ضرعلا يف كارتشالا قیرط نع ةبستكملا ةیفاضإلا ةأفاكملا طاقن ةفاضإ متتس / 2
 يفً ابورضم ةأفاكملا طاقن ددع يلامجإ ةفاضإ متی ىتح اھیلع لوصحللً الھؤم وضعلا لازی ال يتلا ةأفاكملا طاقن ددعل ةلباقملا
 .طاقنلاب ةصاخلا ةینامتئالا تالماعملا مامتإ دنع ]2[
 ةماقإلل ةأفاكم ةطقن 250 و تائف ةطقن 250 ىلع لصح يذلا دودح الب ةایح روكأ - ALL وضع لصحیس ،لاثملا لیبس ىلع
 :ىلع ةلھؤملا

 لكل طقف ]3[ تارم ثالث  طقف ضرعلا اذھ مادختسا نكمی ،)(X2 نیترم طاقنلا يفعض ضورعل ةیفاضإ ةأفاكم ةطقن 250
 طاقن دیصر ىلع لوصحلل ةلھؤم نوكت ضرعلا يف لیجستلا دعب اھمامتإو اھزجح متی ةماقإ لوأ ،ھتیحالص ةرتف لالخ وضع
 .ضرعلا طورشلً اقفو ،ةأفاكملا

 قرشلا يف ةكراشملا قدانفلا دحأ يف ]31/12/2020[ ىلإ ]01/07/2020[ نم وضعلا ةماقإ ىلع ضرعلا اذھ يرسی .7
 . CET)، [2020/07/31]( ابوروأ طسو تیقوت ًءاسم 11:59 ىتح ،]01/07/2020[ نیب هزجح متو ،ایقیرفإو طسوألا

 .ةدحاو ةلیل وھ ةماقإلل ىندألا دحلا .8
 ةماقإلا هذھ لّوخت ،ةدحاو ةماقإ ةباثمب ،ھتاذ قدنفلا يف )ھتاذ مویلا يف ةرداغملاو لوصولا لیجست( ةیلاتتملا تاماقإلا ربتعت .9
 .طقف ةدحاو ةرمل ]ALLxVISA[ ضرع نم ةدافتسالا ةیدرفلا

 ،فرغ ةدع وأ ةدحاو ةفرغل  ALLءاضعأ دحأ ھب ماق )1( دحاو زجح نع ةرابع ضرعلا اذھ راطإ يف ةماقإ ةیأ ربتعت .10
 خیرات ذخأ متی ،طقف )1( ةدحاو ةماقإ اھنأ ىلع تقولا سفن يف ةفرغ نم رثكأ نمضتت يتلا تازوجحلا رابتعا متیس رخآ ىنعمب
 طاقنلا  ALLوضع بسكیس ىرخأ ةرابعبو ،تائفلاو ةأفاكملا طاقن ددع ھساسأ ىلع بسحیو رابتعالا يف لوألا ةرداغملا لیجست
 ً.الوأ اھؤالخإ مت يتلا ةفرغلل ةلھؤملا يلایللاو

 روكأ عقاوم ربع( روكأ ةكبش ربعً ةرشابم تاماقإلا زجح بجی ،ضرعلا اذھ ىلع لوصحللً الھؤم نوكت يكل .11
 نم وأ )قدانفلا دحأ يفً ةرشابم وأ ، ALLلاصتالا زكرم وأ ،لومحملا فتاھلل  Accor Allتاقیبطت وأ ،ةیمسرلا ةینورتكلإلا

 وأ دّروم ربع ةزوجحملا تاماقإلا نوكت نل ،زجحلل روكأ بتكمبً الصتمً ایئاقلت اھزجح ماظن نوكی ةیدیلقت رفس ةلاكو لالخ
 اذھل ةلھؤم )خلإ ، booking.comوأ  expedia.comلثم( ةیجراخ ةھجل عبات تنرتنإلا ربع رفس لیكو وأ تالحر مّظنم
 .ضرعلا

 بتكم يف ةقاطبلا زاربإو ،زجحلا ءارجإ دنع دودح الب ةایح روكأ - ALL ءالولا ةقاطب مقر لاخدإ ءاضعألا ىلع بجی .12



 .لوصولا لیجست دنع قدنفلا لابقتسا
 .ةرداغملا لیجست نم مایأ 10 نوضغ يف وضعلا باسح ىلإ ةأفاكملا طاقن فاضت .13
 .تاعومجملا ىلع قبطنی الو ىرخأ ایازم وأ ةیجیورت ضورع ةیأ عم نمازتلاب ضرعلا اذھ يرسی ال .14

 ضرعلاب ةطبترملا ةأفاكملا طاقن نإف ،ةرتفلا سفن يف ضرع نم رثكأل ةقبّطملا ماكحألاو طورشلا كتماقإ تفوتسا لاح يف
 .كباسح ىلإ اھتفاضإ متتس )ةأفاكملا طاقن نم ددع ربكأ بسك كل حیتی يذلا ضرعلا يأ( ًءاخس رثكألا

 .ضرعلا اذھل ةلھؤم ریغ  ALLةأفاكملا طاقن مادختساب يئزج وأ يلك لكشب اھزجح مت يتلا تاماقإلا .15
 .قدنف لكب ةصاخلا ةزوجحملا ةماعلا راعسألا ىلع ةماعلا تاعیبملا ماكحأو طورش قبطت ،رفاوتلل ضرعلا اذھ عضخی .16
 اذھب ةّقلعتملا ءالمعلا ةمدخ زكارم وأ روكأ لاصتا زكارم عم كلصاوت دنع 0102277 يلاتلا زمرلا دیوزت ىجری .17

 .ضرعلا
 .ةیحایسلا موسرو ةیدلبلا موسرو ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض ءانثتساب ةیلحملا حئاوللاو بئارضلل تازوجحلا عضخت .18
 .ةكراشملا قدانفلا اھمدقت ال ىرخأ براجت وأ تامدخ يأ ىلع ضرعلا اذھ يرسی ال .19
 .ةكراشملا قدانفلا يف حاتم رعس لضفأ ىلع ضرعلا اذھ دمتعی .20
 

 
 

DESERT CART 
 

 :ماكحألاو طورشلا
 

• PQاموي 30 ةدمل ضرعلا اذه ي
a

 
• PQع ضرعلا اذه يc قأ دحك ةدحاو ةلماعمl دحاولا مدختسملل 
• PQع ضرعلا اذه يc ع تالماعملاst لاuكرحتملا فتاهلا قيبطتو رتويبم 
ا�لاح ةدوجوم ىرخأ مئاسق زومر وأ ضورع يأو ضرعلا اذه ���ب عمجلا نكم� ال •

a
 

امهرد l 50قأ دح� ضرعلا اذه مصخ قبط� •
a

 ةدحاولا ةلماعملل 
• PQع ضرعلا اذه يc شملاsدأ دح� تا����

امهرد 120 �
a

 طقف 
  DC finder وأ ة�ج�ورت تاجتنم يأ cع ضرعلا اذه قبط� ال •
  /https://www.desertcart.ae عقوم cع ضرعلا اذه لاد��سا نكم� •

 
 
 
 
 

 
 :ماكحألاو طورشلا
 

ً اموی 30 ةدمل ضرعلا اذھ يرسی •
 دحاولا مدختسملل ىصقأ دحك ةدحاو ةلماعم ىلع ضرعلا اذھ يرسی •
 كرحتملا فتاھلا قیبطتو رتویبمكلا ربع تالماعملا ىلع ضرعلا اذھ يرسی •
ً ایلاح ةدوجوم ىرخأ مئاسق زومر وأ ضورع يأو ضرعلا اذھ نیب عمجلا نكمی ال •
 ةدحاولا ةلماعمللً الایر 50 ىصقأ دحب ضرعلا اذھ مصخ قبطی •
 طقفً الایر 120 يندأ دحب تایرتشملا ىلع ضرعلا اذھ يرسی •
  DC finder وأ ةیجیورت تاجتنم يأ ىلع ضرعلا اذھ قبطی ال •
  /https://saudi.desertcart.com عقوم ىلع ضرعلا اذھ لادبتسا نكمی •



NAMSHI 

 
 )ةدحتملا ة�§±علا تارامإلا ةلود ت�قوتب( st 2020مت®س 3 سمخلا ¬إ سطسغأ 19 ءاع§رألا نم ضرعلا أد�¥س •
 سلجم لود نم ةرداصلا )قبسملا عفدلاو مصخلاو نامتئالا( Visa تاقاط� �cماح عيمجل حاتم ضرعلا اذه •

 ��µtلخلا نواعتلا
 عضخت ��«لا سرادملا ¬إ ةدوعلا )تاجتنم( جتنم يأ cع %5 و لما̧ رعس· )تاجتنم( جتنم يأ cع %15 مصخ •

ا�لاح رخآ ��µtورت ضرعل
a

 
 بلطلا� ما�قلا دنع Visa ةم�سقلل ��µtو�sلا زمرلا مادختساو Visa ةقاط�ب عفدلا دنع طقف قيبطتلل ل�اق مصخلا •
 ة�راجتلا تامالعلا نم جتنم يأو ل�مجتلا تاجتنمو مصخلل ةل�اقلا �sغ تاجتنملا cع ضرعلا اذه قبطني ال •

 link ط�ارلا اذه cع ةدوجوملا
 ىرخأ ةم�سقل ��µtورت زمر يأ عم ةم�سقلا ەذهل ��µtو�sلا زمرلا مادختسا نكم� ال •
 ط�ارلا اذه ¬إ عÇجرلا Ætري د�Åملل ،اهلاد��سا وأ اهعاجرإ نكم� ال "عاجرإلل ةل�اق �sغ" ةمالع لمحت ��«لا تاجتنملا •

link  
ËÌمن" ظفتحت •

�Í قحلا� "�
�Í قحلا� ظفتحت ام̧ لوقعم بÏسل ضرعلا اذه ضفر �

 نم تاجتنم ���مضتÐداع��سا �
 رمألا مزل اذإ ضرعلا

 
 

 
 

 
STARZPLAY 
 

 ةمدخ يف اوكرتشا نیذلا Visa تاقاطب يلماحل STARZPLAY ةمدخ يف كارتشالا موسر ىلع 20% مصخ
STARZPLAY ضرعلا ةرتف لالخ. 

 

 ضرع
 يجیورت

 
 ً.اقبسم ةعوفدملا ةقاطبلا ،ةینامتئالا ةقاطبلا ،رشابملا مصخلل Visa ةقاطب

 
 تاقاطب

Visa 
 

 2020 ربوتكأ 6 ىتح 2020 سطسغأ 6
 

 ةدم
 ضرعلا
 يجیورتلا

 
 .STARZPLAY رارقلً اقفو تقو يأ يف رییغتلل لباق وھو ،ةمدخلل يراسلا ةئزجتلا رعس ىلع متی مصخلا - 1
 .ىرخأ ضورع وأ تاموصخ يأ عم ٍراس ریغ مصخلا -2
 ً.ادقن هدادرتسا نكمی ال مصخلا -3
   دعب ضرعلا اذھل ةصّصخملا تنرتنإلا ةحفص نوروزی نیذلا Visa تاقاطب ولماح ھنم ةدافتسالا عیطتسی مصخلا -4

 .ھل صّصخملا ينالعإلا طبارلا ىلع مھطغض
 .STARZPLAY ىلع ةیرھشلا عفدلا ةطخ يف ةرشابم كارتشالا دنع طقف مصخلا قیبطت متی -5
 .ّلعفم كارتشالا نأ املاط لیمعلا ةایح لاوط مصخلا لیعفت متیس -6

 طورشلا
 :ماكحألاو

 



 .لیوحتلا وأ لقنلل ةلباق ریغ ضرعلا اذھلً اقفو اھؤارش متی يتلا تاكارتشالا -7
 .كارتشالا لیعفت كرتشملا اذھ داعأ اذإ امع رظنلا ضغب ،كارتشالا ءاغلإ درجمبً الطاب حبصیو مصخلا ءاغلإ متیس -8
 .طقف ضرعلا ةرتف لاوط ٍراس مصخلا -9

 .كارتشالا دعب ىلوألاً اموی نیثالثلا لالخ كرتشملا لبق نم كارتشالا ءاغلإ نكمی ال -10
 .STARZPLAY لبق نم ضرعلا ةرتف لالخ ھئاغلإ وأ ضرعلا بحس نكمی – 11
 .STARZPLAY ماكحأو طورشب نیمزلم نیكرتشملا عیمج – 12

 
 
 
 
ANGHAMI 

موی 90 ذنم َسلب يماغنأب كرتشم نوكت نأ بجی ال  
 
ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يفً امیقم نوكت نأ بجی  
 
ةحلاص ازیف ةقاطب كیدل نوكی نأ بجی  
 
قباسلا يف ةیناجملا ةبرجتلا نم دیفتسم نوكت ال نأ بجی  

 
 
 
 


