
 :Wafiiخطوات ربط نقاط المكافآت ضمن برنامج نقاط العربي بتطبيق 

 ادخل على تطبيق "عربي موبايل"  -
 " Wafiiمن الالئحة الجانبية، اختر خدمة " -

 

 
 

 سيتم بعد ذلك توجيهك لصفحة جديدة تشرح عن هذه الخدمة.  -

 
 

 اضغط على "ابدأ" حتى تقوم بإنشاء رمز نقاط العربي.  -
في الصفحة التالية، قم بقراءة والموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بالخدمة. اضغط على زر "تسجيل" إلتمام  -

 عملية إنشاء رمز نقاط العربي. 



 
 

" من خالل الضغط على أيقونة Wafiiبعد أن قمت بإنشاء رمز نقاط العربي، قم بمشاركة هذا الرمز على تطبيق " -

 شاشة على اليسار. "المشاركة" في أعلى ال

 " الخاص بك.Wafii"، أدخل رقم الموبايل الذي تريد وصله مع حساب "Wafiiبعد تحميل تطبيق " -

 

 
 



 ". Wafiiقم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة على تطبيق " -

 سيصلك بعد ذلك رمز تفعيلي في رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الموصول مع حسابك بالبنك العربي. -
 " كما هو مطلوب. Wafiiخل الرمز التفعيلي على تطبيق "أد -

 
 

 بعد إكمال إنشاء رمز نقاط العربي، سيظهر شعار البنك العربي على الشاشة كطريقة دفع.  -

 



" مع Wafiiاضغط على شعار البنك العربي، وقم بإدخال رمز نقاط العربي حتى يتم وصل حسابك على تطبيق " -

 حسابك في البنك العربي. 

 
 ستظهر إشارة صح على شعار البنك العربي للتأكيد على إتمام عملية وصل الحسابين مع بعض.  -

 
 

 

 : Wafiiكيفية استخدام النقاط على تطبيق 

 "، واختر "دفع". Wafiiافتح تطبيق " -

 من جهة التاجر.  Wafiiالذي تم إنشاؤه على تطبيق  QRقم بتصوير رمز ال  -



ستظهر شاشة جديدة تحتوي على قيمة الفاتورة بالدينار ومجموع النقاط المكتسبة، والطريقة التي تريد الدفع  -

 باستخدامها. 

على رقم الموبايل الخاص بتطبيق عربي  OTPإذا قمت باختيار "نقاط العربي" سيصلك رمز التفعيل لمرة واحدة  -

 موبايل. 
 أدخل رمز التفعيل لمرة واحدة.  -
 تى تتم عملية الدفع بنجاح. ستظهر شاشة خضراء مع إشارة صح للداللة على نجاح الدفع. انتظر ح -
 اضغط على "إتمام".  -

 

واختر "ربط حسابي   Wafiiوتريد تفعيل نقاط العربي معها، من الالئحة الجانبية على تطبيق  Wafiiاذا كنت مستخدم لخدمة 

 . Wafiiالبنكي"، ثم اتبع الخطوات إلتمام عملية ربط حسابك البنكي مع حسابك على تطبيق 

" والتسجيل بالخدمة لكي تستطيعوا Wafiiلعمالء البنك العربي، كل ما عليكم فعله هو تحميل تطبيقي "عربي موبايل" و "

 تاجر في األردن.  70من  االستفادة من نقاط العربي على شكل خصومات لدى أكثر

لغير عمالء البنك العربي، يمكنكم اآلن فتح حساب في البنك العربي من خالل تطبيق "عربي موبايل" واالستفادة من الخدمات 

 المقدمة دون الحاجة لزيارة أي من فروعنا. 

 


