
الفهر�س:
Rewards4U نبذه عن برنامج مكافات الأهلي   •

•  كيفية احل�صول على الربنامج
•   طريقة الت�صجيل يف الربنامج

:Rewards4U نبذه عن برنامج مكافات الأهلي

برنامج البنك الأهلي الكويتي اجلديد من ما�صرتكارد -مكافات الأهلي Rewards4U- يوفر لك باقة متكاملة من مزايا ك�صب النقاط و ا�صرتدادها على جميع م�صرتياتك.
�صوف يك�صب حامل البطاقة املوؤهلة نقاط لكل 1 دك ينفقه على امل�صرتيات التي متت عن طريق ا�صتخدام البطاقة املوؤهلة دوليا اأو حمليا. كما ميكن ا�صتبدال النقاط يف 

العمليات التالية دوليا و حمليا.
لكل 1 دك ينفقه حامل البطاقة على نقاط البيع او امل�صرتيات اللكرتونية, يح�صل على )5 نقاط دوليا/3 نقاط حمليا(, وميكن ا�صرتداد النقاط املكت�صبة عند عملية 

ال�صراء التالية.

على حامل البطاقة املوؤهلة الت�صجيل من خالل املوقع اللكرتوين https://loyaltygateway.com/rewards/phoenix/ABK_EN وا�صتبدال نقاطه عن طريق التطبيق 
»Pay with Rewards« من خالل )IOS/Android(. لك�صب النقاط من برنامج مكافات الأهلي Rewards4U يجب اأن تكون قيمة عملية ال�صراء 5 د.ك اأو اأكرث. ل�صتبدال 
النقاط من خالل عملية ال�صراء يجب اأن تتجاوز قيمة معاملة ال�صراء مبلغ 5 د.ك واأن يكون جمموع نقاط مكافات الأهلي Rewards4U تعادل بحد اأدنى ما قيمته 1 د.ك. 

احلد الأدنى للمبلغ املتوفر يف البطاقة يجب اأن ي�صاوي مبلغ عملية ال�صراء امل�صتخدمة ل�صرف النقاط و�صوف يتم ايداع املبلغ  املعادل للنقاط املدفوعة خالل 48 �صاعة.

:Rewards4U نبذه عن برنامج مكافات الأهلي

ميكن لأي حامل بطاقة الأهلي ما�صرتكارد تايتينيوم اأو بالتينوم م�صبقة الدفع ال�صتمتاع بربنامج مكافات الأهلي Rewards4U مبجرد احل�صول على البطاقات املذكورة 
والت�صجيل يف الربنامج.

:Rewards4U طريقة الت�سجيل يف برنامج مكافات الأهلي

https://loyaltygateway.com/rewards/phoenix/ABK_EN :1-   قم بتفعيل بطاقتك ثم قم بزيارة املوقع التايل

Register 2-  ا�صغط على

: Next Step 3-   قم بتعبئة البيانات وعند النتهاء ا�صغط على

دليل برنامج مكافات األهلي 
REWARDS4U ماستركارد



 ,I agree with the Relationship Rewards Terms and conditions ا�صغط على ,)Cardholder Information( 4-   قم بتعبئة معلومات حامل البطاقة

:Next step وانتقل لل�صفحة التالية من خالل ال�صغط على       

 :Next step وانتقل لل�صفحة التالية من خالل ال�صغط على ”User Profile“ 5-   قم بتعبئة ملف امل�صتخدم

6-   لقد مت ت�صجيلك! حمل التطبيق “pay with rewards” واتبع اخلطوات: 



 :Continue 7-   عند حتميل التطبيق ا�صغط

 :Accept واأخريا ا�صغط ,I acknowledge 9-   اقراأ ال�صروط, ا�صغط على

 :Continue اخرت موقعك وا�صغط    -8

10-   قم بان�صاء كلمة املرور اخلا�صة بك:



	

:Continue 11-   اخرت من الختيارات التالية وا�صغط:Scan your card 12-   ا�صف بطاقتك بادخال رقم البطاقة اأو باختيار

14-   قم بتفعيل التطبيق “Pay with Rewards” كما هو مو�صح اأدناه 13-  قم بتعبئة التايل:: 
         وا�صت�صمع بك�صب النقاط وا�صتبدالها:


