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فــي  مســبقًا  حســاب  لديــك  اكن  إذا   -  1
 “فلكــس لكيــك”، تفضــل بزيــارة الموقــع
ــى  ــك إل ــجل دخول  www.saib.com.sa وس
فلكــس   - لألفــراد  المصرفيــة  “الخدمــات 
لكيــك” عبــر خدماتنــا اإللكترونيــة. أمــا إذا 
ــد فاتبــع الخطــوات التاليــة: كنــت عضــو جدي

2-إذا كنت غير مسجل في الخدمات         
   اإللكترونية، ادخل:

• رقم حسابك

• رقم الهوية الوطنية/اإلقامة

• آخر 6 أرقام من رقم بطاقة مدى الخاصة بك

بك  الخاصة  مدى  لبطاقة  السري  الرقم   •
التحقق ورمز 

انضمامـك إلـى عضوية برنامـج “وااو” المجانية يعنى اكتسـاب النقـاط مقابل تنفيذ العمليـات البنكية 
المسـتوفية لشـروط البرنامـج باسـتخدام بطاقـات مـدى أو البطاقـات االئتمانية من البنك السـعودي 
لالسـتثمار، مثـل دفـع فواتيـر سـداد أو تحويـل األمـوال أو غيرها مـن العمليـات البنكية التـي يمكنك 
القيام بها بسـهولة عبر حسـابك الشـخصي فـي اإلنترنت المصرفـي “فلكس لكيـك” أو تطبيق البنك 

لألجهـزة الذكية “فلكـس تاتش”.

يمكنـك اسـتبدال النقـاط المكتسـبة بمجموعـة مـن الهدايـا المتنوعـة وغيرهـا الكثيـر عبـر كتالـوج 
اإللكترونـي. “وااو” 

كيف تصبح عضوًا في برنامج “وااو”؟

كيف تصبح عضوًا في برنامج “وااو” ؟
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الشخصية في  الدخول لصفحتك  4- بعد تسجيل 
من  وااو”  “ماكفآت  على  اضغط  لكيك”،  “فلكس 

الشريط العلوي

5- اقرأ الشروط واألحاكم ثم اضغط على “قبول” 
لتصبح عضوًا في برنامج “وااو” 

3- سـجل الدخـول إلـى حسـابك بإدخـال اسـم 
المسـتخدم ولكمـة المـرور
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للمزيد من المعلومات حول العمليات التي تمت،  - 7
اضغط على “معلومات إضافية”

8 - اختر “كتالوج وااو” الختيار الهدية التي ترغب أن 
تستبدل نقاطك بها

- لالطـالع علـى نقـاط “وااو” التـي اكتسـبتها  6
“حسـابي”  ثـم  وااو”  “ماكفـآت  علـى  اضغـط 
وجميـع  بالمعلومـات  صفحـة  لـك  وسـتعرض 
العمليـات السـابقة اكلنقـاط التـي اكتسـبتها منذ 

البرنامـج فـي  االشـتراك  تاريـخ 

كيف يتم استبدال نقاط وااو؟
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مـن  بالعديـد  نقاطـك  اسـتبدال  بإماكنـك  - 9
الهدايـا حسـب عـدد النقـاط الموجـودة لديك 

فـي حسـابك

10-انقر على الهدية التي ترغب استبدالها للمزيد من التفاصيل حولها

الجمعيات  تدعم  أن  يمكنك  الخير”،  “وااو  في   -11
الخيرية بنقاطك في “وااو”
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من  المزيد  الستعراض  الجمعية  على  انقر   -13
المعلومات حولها

14- انقـر علـى “اسـتبدال” ثـم حـدد عـدد  مـرات 
االسـتبدال التـي تريـد دعـم الجمعيـة بها مـع ذكر 

مدينتـك، ثـم أكـد العملية لالسـتمرار

12- انقـر علـى الجمعية التي تريد دعمها وسـوف 
يتـم تحويل نقاطك
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“وااو”  في  نقاطك  استبدال  يمكنك  حصريًا،   16
الين  أون  سداد  حساب  في  رصيد  إلى  بتحويلها 
الخاص بك )يمكنك أيضًا تحويل رصيدك في حساب 

سداد إلى حسابك الجاري(

في  االستبدال  عمليات  آخر  على  لالطالع   - 17
حسابك، اضغط على “طلبات االستبدال”

15- ستظهر لك رسالة لتأكيد نجاح العملية
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عائلتك  أفراد  من  فرد  أو  صديق  إلضافة    -19
كمستفيد في “وااو”، انقر على “وااو المستفيدين” 

ثم أضفهم إلى القائمة

حسابه  ورقم  للمستفيد  المختصر  االسم  اضف   -20
المكون من 13 رقمًا ثم اضغط على استمرار

يمكنـك  االسـتبدال”،  “طلبـات  خـالل  مـن   -18
االطـالع علـى عـدد النقـاط والهدايـا التي قمت 
ورقـم  الطلـب،  وحالـة  وكمياتهـا،  باسـتبدالها، 

الطلـب
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22- للمزيد من المعلومات حول العمليات البنكية المشمولة في برنامج “وااو” وكيفية حساب نقاطك، 
 www.saib.com.sa/ar/woow_program :تفضل بزيارة

21- يمكنـك اآلن اختيـار المسـتفيد أو الصديـق 
الـذي ترغـب تحويـل نقاطـك إليه 


